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australske ødemark med sin syge mor, men hun bliver mønsterbryder, og hun studerer medicin i Sydney, da
hun møder den tiltrækkende unge læge fra det lille kongerige, Falkenstein, og falder pladask for ham. Han
skjuler imidlertid sin rigtige identitet for hende, og først da de hovedkulds har giftet sig i en rus af lykke,
forstår hun, hvem han er. Han må rejse hjem, og hun kan ikke rejse med, fordi hun skal passe sin syge mor.
Og det ufødte barn i hendes mave … Elsk mig nu Jaci Piermont er ikke kun distriktssygeplejerske og

grundlægger af det nye kvindehjem, hun hører også til den kendte og velhavende Piermontfamilie. For at få
sin arv, hun har brug for at gifte sig før sin 25 års fødselsdag, men hun nægter at date nogen af de snobbede
forretningsmænd hendes bror forsøger at sætte hende sammen med. Hun har allerede mødt kærligheden i sit
liv, sergent Ian Eddelton, men hendes hjerte blev knust, da han forsvandt efter deres lidenskabelige nat

sammen.
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