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Jordemoder Freya MacFadden’s liv ændrede sig, da hun var 18 år gammel og blev angrebet med syre. Hun
har indrettet sit liv, så hun kan gemme sig for verdens og dens reaktioner på hendes ansigt. Men hun drømmer
stadig om kærlighed, familie og børn. Da hun møder prins Jameel al-Bakhari til hospitalets maskeradebal, ser

drømmen ud til at gå i opfyldelse, selvom Jamie har forpligtelser, der kan ødelægge de drømme.

Det sværeste valg

Da den flotte dr. Ed Shackleton kommer ind på skadestuen på sin første dag på arbejdet, har dr. Annie Brooks
svært ved at styre sit hamrende hjerte! Den enlige mor har afskrevet alle mænd, men det er umuligt at undgå

den reserverede læge.

Ed frygter, at han har arvet en forfærdelig sygdom, så han har afskrevet kærlighed for lang tid siden. Men en
uforpligtende affære med Annie får ham til at længes efter det utænkelige, et liv sammen for altid. Kan Annie

overbevise Ed om, at ægte kærlighed altid er risikoen værd?
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