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Ellory Star er meget optaget af at redde verden og af ikke at belaste planeten med mere forurening. Hendes
nytårsforsæt er, at hun ikke skal date nogen mand i det kommende år, men intet af alt dette kan hun
overholde, da hun sner inde på et skisportshotel sammen med Anson Graves, der er læge og med i

redningstjenesten sammen med sin store hund, Max.

Efterhånden som dramaet spidser til, bliver det vanskeligere for Ellory at leve, som hun har sat sig for. Hvad
betyder lidt CO2-udledning, når man er sneet inde sammen med verdens skønneste fyr? Og kan man kalde det

en date, når man er nødt til at dele soveværelse for at holde varmen?

Hans hemmelige kærlighedsbarn

Cal Jamieson bliver aldrig følelsesmæssigt involveret. Det er grunden til, at han er langt ude i den australske
ødemark. Det er grunden til, at han ikke ønsker sig en familie, nogensinde!  Og grunden til at Gina Lopez var
nødt til at forlade ham. Men så dukker Gina op igen, sammen med den søn, han ikke anede, han havde. Hun
er kun kommet for at fortælle Cal, at han er far. Imidlertid tvinger omstændighederne hende til at blive. Kan
Cal komme ud af sin skal og se i øjnene, at han er blevet far? Tør han risikere at miste Gina en gang til?
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planeten med mere forurening. Hendes nytårsforsæt er, at hun ikke
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Cal Jamieson bliver aldrig følelsesmæssigt involveret. Det er
grunden til, at han er langt ude i den australske ødemark. Det er
grunden til, at han ikke ønsker sig en familie, nogensinde!  Og

grunden til at Gina Lopez var nødt til at forlade ham. Men så dukker
Gina op igen, sammen med den søn, han ikke anede, han havde. Hun



er kun kommet for at fortælle Cal, at han er far. Imidlertid tvinger
omstændighederne hende til at blive. Kan Cal komme ud af sin skal
og se i øjnene, at han er blevet far? Tør han risikere at miste Gina en

gang til?
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