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Zach Scott hader at blive hyldet som en krigshelt, og han skammer sig over at have overlevet, når andre døde
i hans sted. Fysisk er han stadig en flot mand, men sårene på sjælen er der ingen, der ser. Ingen andre end Lia

Corretti.

Lia, der aldrig har følt sig anerkendt eller ønsket i Corretti-familien, har ikke høje tanker om sig selv. Derfor
er det svært at tro på, når den flotteste mand, hun nogensinde har mødt, tænder vildt på hende og kalder

hende smuk.

Kan de to forpinte sjæle redde hinanden ud af isolationen og ind i lyset?

Guddommelig genforening

Olivia og Jack var det perfekte par – det var tydeligt fra starten, at de var skabt for hinanden.

Men fem år senere er deres eventyrbryllup kun et fjernt minde, og ægteskabet næsten forbi. Men Jack er
aldrig holdt op med at elske Olivia, og nu har han planlagt, at de skal tilbringe sommeren på den smukke
græske ø, hvor engang de mødte hinanden. Men er de idylliske landsbyer og de blide bølger på de endeløse

strande nok til, at Jack og Olivia kan komme sig over fortiden og forene sig igen – for altid?
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