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At forsvinde fra jordens overflade er mildest talt besværligt. Men den lille akutklinik i de italienske Alper
virker som det perfekte sted at gemme sig. Som Bea Jesolo og med farvet hår, er der ingen der genkender
prinsesse Beatrice. Lige indtil hun møder sin chef, Jamie Coutts. Hvordan er det muligt? Hendes store

kærlighed, som hun var tvunget til at forlade for to år siden, befinder sig i samme lille gudsforladte by som
hende.

At hele et knust hjerte

Det ville altid knuse sygeplejerske Tessa Kings hjerte at stå ansigt til ansigt med sin fraskilte mand, Fletcher.
Det er også tilfældet, da Fletcher har en sidste tjeneste at bede hende om: Nu, da hans mor er kritisk syg, har
han brug for Tessas hjælp til at lade som om, tragedien aldrig har ført til afslutningen af deres ægteskab. En
umulig anmodning, især når man tager i betragtning, at hendes eksmand er den ene mand, det knuser hendes

hjerte at røre, men samtidig den eneste mand, hun ikke kan modstå …
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