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Barndomskæresten Blake Maddock er den sidste person, Mardie Rainey forventer at se på sit dørtrin. Han
forlod hende for 15 år siden og lod hende tilbage med et knust teenagehjerte.

Men nu, hvor en storm truer, kan hun ikke afvise hverken ham eller den kvæstede Border Collie i hans arme.

Blake Maddock har hele sit liv flygtet på grund af en tragisk fejltagelse. Nu er den skræmte dreng forvandlet
til en imponerende mand, og han er kommet tilbage efter den kvinde, han aldrig har kunnet glemme.

 

 

En stolt mand

Til sin bedste venindes bryllup møder Angie Wendham gommens halvbror, Bernardo, og forelsker sig straks i
den pragtfulde, dystre sicilianer! Men han har ingen planer om selv at gå op ad kirkegulvet, for begivenheder
tidligere i hans liv har gjort ham uvillig til at give sit hjerte. Så mod sin vilje bliver han tiltrukket af Angie …
og hun venter nu hans barn! Angie er nødt til at gifte sig med Bernando, før man opdager, at hun er gravid.

Han bliver mere end en ægtemand af nød … hvis ellers Angie kan overtale denne stolte mand til at vise tillid!
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