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Stevens, gravid i niende måned, møder op på den rige forretningsmand Bryan Caliborns kontor på jagt efter
sit barns far, er der to ting, der med ét bliver tydelige: Hun har taget fejl af ham og hans afdøde bror, og hun
skal føde - midt i mødelokalet. Nu er Morgan enlig mor, og den kommanderende matadors støtte slår benene
væk under hende.Men den tidligere sårede ungkarl gør det vel kun af pligtfølelse ...   Jagten på drømmen
Jessica med prædikatet "den kloge" er mest tryg, når hun er i sit elfenbenstårn. Derfor gør hendes arbejde hos
den grublende mekaniker Garner Blake hende godt og grundigt utryg. Men hun vil gøre sit bedste, fordi
hendes far har bedt hende om det. Hun føler sig ikke ligefrem som den pligtopfyldende datter, når Garner
udfordrer hendes meninger og kigger på hende på den måde. Og han gør begge dele ret ofte. Hun føler sig
levende. Og lamslået. For det er ved at gå op for hende, at hun aldrig har kendt sig selv - og sine inderste

ønsker!
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