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Efter et noget turbulent år tager Casey Caravetta sig sammen og finder smilet frem til hendes bedste veninde
julebryllup. Hun havde dog ikke ventet at møde Turner, manden der knuste hendes hjerte. 

Elitesoldaten Turner er nu en dyster mand, som er tortureret af sine krigsoplevelser, og da han pludselig står
ansigt til ansigt med den smukke Casey, er det en smertefuld påmindelse om den vej, han måske burde have

valgt. 

Dengang levede de på lånt tid, men nu sørger et julemirakel måske for, at de får en chance mere. Hvis de blot
er klar til at tro på det!

Hemmeligheden om babyen

Du kan regne med mig. Du behøver ikke at være alene.

Diana Collins har svært ved at tro ordene fra sin ungdoms store kærlighed, Cameron Van Kirk. Han er
populær, flot og fra byens rigeste familie. Han har altid været uopnåelig. Nu er Cameron vendt tilbage efter
10 år, og han fortæller Diana, der er gravid og alene, at han ønsker at hjælpe hende. Han har forpligtelser

overfor familiedynastiet. Hun har forpligtelser overfor den baby, hun ikke kan fortælle nogen om. Hvad skal
Diana gøre?
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