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Danielle Owens gravid. Det havde været en engangsaffære med kollegaen Alex Morgan fra hospitalet, og

ingen af dem er klar til et forhold – og slet ikke et barn. Dani blev skilt for et år siden, og Alex har lige fundet
ud af, at han måske har Huntingtons sygdom. Kan han starte et forhold, når han muligvis lider af en

uhelbredelig sygdom? Og har barnet fået sygdommen? Kan hun elske igen efter hendes eksmands utroskab?
Øverst på ønskesedlen Høreterapeut Beth Travers har et par hemmelige ønsker denne jul. Gad vide, hvad

den nye hjertekirurg, Matt Sutherland, ville sige til at blive pakket ind som gave? Han står i hvert fald højt på
Beths ønskeseddel! Da hun hjælper Matt og hans lille søn Jack med deres juletræ, bliver hun mindet om, hvor
meget hun ville elske selv at have en familie at kunne dekorere træet sammen med. Vover hun at drømme om

et stjålent kys under misteltenen til julefesten?
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