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døgnets fireogtyve timer, det er sådan, milliardæren Leo Cavallo lever efter. Derfor er to måneders tvungen
afslapning i en hytte i Smoky Mountains bestemt ikke nogen julebonus for ham. Så møder han sin nabo,
Phoebe Kemper, og et uvejr tvinger dem til at blive bofæller. Pludselig tegner hans tvungne juleferie til at
blive meget bedre. Men Phoebe bor ikke alene. Hun passer et spædbarn, nemlig sin nevø. Mærkeligt nok
viser det sig, at det er uventet dejligt midlertidigt at lege far, mor og barn. Men hvad mon Leo vælger, når
tiden er inde til at rejse hjem? Under månens skær I tre år har hun hjemsøgt ham i drømme. Og mindet om
den nat på stranden får surferen Jesse King til at vende tilbage til Morgan Beach i Californien. Han vil se den
mystiske kvinde igen. Bella er ikke ligefrem begejstret for at se Jesse. Han tog hende med storm, fortsatte
med sit liv, som om intet var hændt, og nu kan han ikke engang genkende hende! Nu da han oven i købet er
hendes udlejer, er det jo næsten umuligt at undgå ham. Bare Jesse ikke opdager, hvem hun er. Bella er nemlig

sikker på, at hun ikke kan modstå ham, hvis han vil forføre hende igen!
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nat på stranden får surferen Jesse King til at vende tilbage til Morgan
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