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som er en fri fugl, er lykkelig, bare hun kan rejse fra det ene eventyr til det næste. Men hun er nødt til at tage
tilbage til Becketts Run i julen, den hyggelige lille by, som hun stak af fra, da hun var helt ung. Hun er lige
ved at påkøre sin ungdomskæreste J.C. Carson, men ender i stedet i en snedrive, og da de bagefter arbejder
sammen på at arrangere julefesten i byen, slår det atter gnister mellem dem. Vil Grace mon kunne modstå
J.C's kys under misteltenen? Den australske søn For syv år siden blev Cate Hamilton og Ashe Carlisle

håbløst forelskede, mens de tilbragte en magisk jul sammen i England. Men Ashe var arving til et baroni og
tilhørte en helt anden verden, en verden hvor Cate ikke hørte hjemme. Hun vendte tilbage til Australien med

et knust hjerte og bærende på en hemmelighed, som hun har holdt indtil nu. Under et tilfældigt
forretningsmøde i Sydney krydses deres veje pludselig igen, og ingen af dem kan benægte deres kærlighed.
Men først må Cate og Ashe dog gøre op med fortidens spøgelser. Og Cates hemmelighed vil ændrer alting for

evigt …
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