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Grace Watson har kendt Liam Carter, siden hun var barn, og han blev hendes brors bedste ven. Hun har været
forelsket i ham lige siden. Sidst hun så ham var, da hun som 18-årig forsøgte at forføre ham med sort

blondeundertøj og blev afvist.

Hun har ikke set ham i seks år, og han er nu en berømthed i Hollywood. Da han opsøger hende for at få
hendes hjælp som fysioterapeut for at klare sig gennem sine forpligtelser op til en premiere, dukker alle

følelserne op igen.

Liam Carter har altid været tiltrukket af sin bedste vens lillesøster, men på grund af sin svære barndom og
forholdet til hendes familie har han følt, at han var nødt til at holde sig væk. Men måske har de alligevel en

chance?

 

Ægteskabsmiraklet i Swallowbrook

Laura Armitages hjerte blev knust, den dag hun sagde farvel til sin ægtemand, den kendte onkolog Gabriel.
Men hvordan kunne hun blive i deres ægteskab, når hun altid kom i anden række i forhold til hans karriere?

Nu er Gabriel flyttet ind i det gamle hus i Swallowbrook i den smukke, lille landsby ved søen, hvor Laura bor
sammen med børnene, og er fast besluttet på at bevise, at han aldrig er holdt op med at elske hende.
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