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Da Alexandra Patterson ankommer til Wararra Stutteri, skifter hun bylivet ud med et liv midt i ingenting. Som
nyuddannet dyrlæge forventes det måske, at hun vil foretrække forkælede hundehvalpe frem for præmierede

hingste, men Alex er fast besluttet på at vise, at hun kan klare det …

Den dystre avler, Jack Connor, får noget af et chok … Kvinderne i hans liv har aldrig voldt ham andet end
smerte, og det var meningen, at Alexandra skulle have været Alexander. I stedet står der nu en lillebitte blond

pige foran ham med sin lyserøde kuffert og er irriterende tiltrækkende!

Soldatens brud

Den tidligere flådesoldat Tom Cartwright har ikke let ved at vende tilbage til et liv som civil. Hans lille niece
er hans eneste solskinsstråle, og derfor går han med til at være centrum for hendes foredrag i klassen.

Skolelæreren Caitlin Rose ved alt om skuffelser. En gang drømte hun om at danse på en scene, men nu
uddanner hun andre til at gøre det, hun aldrig selv kom til. Hun har lært på den hårde måde, at hun kun kan

stole på sig selv.

Og dog … Da Tom ser på hende med sine store, brune øjne, er hun fortabt.

Kan Caitlin slå revner i den mur, der omgiver denne soldats krigshærgede hjerte?
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Da Alexandra Patterson ankommer til Wararra Stutteri, skifter hun
bylivet ud med et liv midt i ingenting. Som nyuddannet dyrlæge
forventes det måske, at hun vil foretrække forkælede hundehvalpe
frem for præmierede hingste, men Alex er fast besluttet på at vise, at

hun kan klare det …

Den dystre avler, Jack Connor, får noget af et chok … Kvinderne i
hans liv har aldrig voldt ham andet end smerte, og det var meningen,
at Alexandra skulle have været Alexander. I stedet står der nu en
lillebitte blond pige foran ham med sin lyserøde kuffert og er

irriterende tiltrækkende!

Soldatens brud

Den tidligere flådesoldat Tom Cartwright har ikke let ved at vende
tilbage til et liv som civil. Hans lille niece er hans eneste



solskinsstråle, og derfor går han med til at være centrum for hendes
foredrag i klassen.

Skolelæreren Caitlin Rose ved alt om skuffelser. En gang drømte hun
om at danse på en scene, men nu uddanner hun andre til at gøre det,
hun aldrig selv kom til. Hun har lært på den hårde måde, at hun kun

kan stole på sig selv.

Og dog … Da Tom ser på hende med sine store, brune øjne, er hun
fortabt.

Kan Caitlin slå revner i den mur, der omgiver denne soldats
krigshærgede hjerte?
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