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I årevis Hollywoodstjernen Max Ford troet at Raine Monroe svigtede ham. Nu, er han tilbage i sin hjemby og
han vil gerne have svar på et par spørgsmål. Men hans ex har besluttet at holde sin munden lukket og sit
hjerte langt væk fra fristelser. Indtil en snestorm isolere dem, og Raines baby, i hendes hyggelige lille hus.

Raine ved, at hun er ved at falde for Max igen. Men hun bliver nødt til at stoppe vanviddet inden en hed
romance med Hollywoods hotteste singlefyr kan sætte en stopper for hendes adoption af den lille pige.

Før det bliver umuligt at sige farvel.

Før hemmeligheder fra deres fortid kommet frem i lyset ...

Magt og begær

Den magtfulde Elan Al Mansur ønsker ikke, at Sara Daly skal være hans nye assistent. Hendes fristende
former og lokkende duft vil bare distrahere ham og forstyrre ham i det eneste, der betyder noget for ham:

arbejdet. Men en aften i ørkenen giver Elan efter for sit begær og forfører den kvinde, han har svoret aldrig at
røre.

Fire måneder senere afslører Sara, at hun venter hans barn. Pludselig finder den barske forretningsmand ud af,
at han ikke ønsker, hun skal forsvinde ud af hans liv ...
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