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stiger ud af flyet, midt i Australiens ødemark, føler Sienna Fleury det, som om hun er kommet hjem. Det
dramatiske landskab fortryller hendes kunstneriske sanser, men den mest potente tiltrækning er den mand, der

er herre over det hele. Blaine Kilcullen. Som velhavende kvægbaron kan Blaine vælge og vrage mellem
passende kvinder, der kæmper om hans opmærksomhed, men ingen har nogensinde holdt hans interesse

fanget som Sienna. Med sine ravøjne og rødbrune hår er hun den smukkeste kvinde, han nogensinde har set!
Alligevel kan han ikke glemme, hvorfor hun er i hans land. Hun repræsenterer hans afdøde brors kone og
hendes krav på Kilcullen-familiens formue.Mistys drømme Skolelæreren Misty Lawrence har boet hele sit
liv i Banksia Bay og har i hemmelighed drømt om at rejse til fjerne steder. Netop som det synes inden for
rækkevidde, træder høje, mørke og skønt solbrændte Nicholas Holt ind i hendes klasseværelse med sin lille
søn Bailey og en kvæstet spaniel på slæb. Misty forelsker sig hovedkulds i alle tre, men hendes ønskeliste
kalder stadig. Misty må beslutte, om hun skal følge sine drømme eller sit hjerte? For en pige kan vel ikke få

det hele, kan hun?
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