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Da naturpark-rangeren Mila fra Coral Bay tager imod millionæren Richard Grundy, er han blot endnu en
trussel mod hendes elskede rev. Men hun håber på at overbevise ham om, at alt ikke handler om penge.

Men det er ikke en nem opgave, for han vil bygge hoteller og er kun kommet for at sondere terrænet. Det er
ren forretning og han er den rationelle type, indtil den søde, eksotiske Mila vender op og ned på alt.

En cowboy finder hjem

Den enlige mor, Jess Calhoun, havde lært på den hårde måde, at man ikke kunne stole på en mand i en
Stetson; hendes lille søns far var for længst stukket af. Alligevel kan Jess ikke undgå at bemærke den flotte,
veltalende Johnny Jameson, der er kommet til byen. Han er lige så vild og utæmmet som de heste, han træner.
Tiltrækningen imellem dem er lige så hed som en sommer i Texas, og får Johnny til at spekulere på, om han

endelig kan falde til ro og slå rødder.

Lige her i Larkville, hvor to meget specielle mennesker har fundet vej til hans hjerte.
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