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flystyrt, satte hun straks sit eget liv på standby for at tage sig af deres tre børn. Nu er der gået seksten år, og
børnene er flyttet hjemmefra, så tiden er inde for Annie til at tænke på sit eget liv. Hun er på adskillige blind
dates, men uden den store succes. Det er først, da hun møder Thomas Jefferson, en kendt nyhedsjournalist på
tv, at Annie begynder at tro på kærligheden. Men hun har store bekymringer omkring børnene, der løber ind i
det ene problem efter det andet, og det er først, da Annie indser, at hun bliver nødt til at give slip på dem og

lade dem leve deres eget liv, at hun tør lukke Thomas og hans kærlighed helt ind i sit liv.
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