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Ava Carmichael er rigtig god til at hjælpe andre, der har problemer med kærlighedslivet, men selv ikke den
bedste terapi kan klare hendes eget forliste ægteskab. Ava har i sin store afmagt skubbet James fra sig, men da
han vender tilbage med sine helt egne problemer, lytter Ava endelig til de råd, hun glad og gerne deler ud af
til sine patienter.   Hans juleengel Da Laurel endelig havde fundet kærligheden, bristede hendes hjerte, da
hun blev tvunget til at forlade Dmitri Rostropovich uden at kunne fortælle ham hvorfor. Nu er hun otte
måneder henne og fanget i en bil dækket af sne. Vil hun mon nogensinde se sin Dmitri igen? Eller sin

tvillingesøster, som hun har fundet ud af bor i Edenthwaite, og som er den eneste kvinde, der kan sætte hende
fri? Dmitri leder efter hende uden at ane, at hun er i fare, eller at der er mere end ét liv på spil. Han er tæt på;

meget tæt på, men vil han finde hende i tide? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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