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Kærlighed. Ære - og et løfte om at holde ægteskabet hemmeligt!

For mange år siden stak Heath Langston af med Julianne Eden for at gifte sig. Ægteskabet blev aldrig blev
fuldbyrdet, og gik de hver til sit uden at fortælle nogen, hvad de havde gjort.

Nu tvinger familieproblemer Heath og Julianne til at komme hjem. Heath har fået nok af at leve på en løgn.
Det er på tide, at Julianne enten giver ham den skilsmisse, hun har undgået så længe, eller fuldbyrder det løfte

hun engang gav ham, og langt om længe bliver hans kone ikke kun af navn.

Et kærlighedens ord

Flynn Maddox, den energiske vicepræsident for reklamebureauet Maddox tror, at han er kommet over sin
ekskone Renee. Men da han får at vide, at de stadig er gift, og at vil have hans barn, går det op for Flynn, at
han aldrig er holdt op med at elske hende. Det er på tide at finde alle sine gode sider frem og bruge dem i sit
privatliv. Selvfølgelig vil han give Renee det barn, hun længes sådan efter. Men ikke uden at han får sine

meget personlige krav igennem...
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