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med energiske tvillinger. Det var bestemt ikke det liv, Chrissie Whitaker havde forestillet sig, da hun sagde
”ja” til Jaul, prinsen af Marwan, ved deres hemmelige bryllup for to år siden. Han efterlod hende gravid og
med et knust hjerte. Kong Jaul har besluttet sig for at blive gift, men efter sin bitre erfaring med Chrissie for
to år siden, er han kun interesseret i et fornuftsægteskab med en passende kvinde. Dog kommer der hurtigt en
forhindring på vejen, da hans rådgiver meddeler ham, at han stadig er gift med Chrissie! Nu må Jaul finde

Chrissie for at forlange en skilsmisse ... Kærligheden i bushen Nell tror, at hun har forpasset sin chance for at
blive mor, da hun som 19-årig blev tvunget til at bortadoptere den baby hun fik. Men nu finder hun ud af, at
hun har et barnebarn, en lille dreng, der har brug hende og hendes ungdomskæreste, kvægopdrætteren Jacob.
Nell og Jacob er begge tæt på de 40, og ingen af dem har regnet med, at de nogensinde skulle blive forældre
og da slet ikke bedsteforældre! De troede ikke engang, at de nogensinde skulle se hinanden igen. Men nu

hvor de skal tage sig af lille Sam, får de en chance til ...
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