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I high school var Beth var dronningen. Marc var ingenting. Men de var bedste venner, indtil et hedt kys
blottede deres hemmeligheder og ødelagde alt!

Ti år senere opsøger Beth Marc og fanger ham midt i en redningsaktion for en strandet hval. Alene, de to
sammen på en øde, australsk strand, bliver de tvunget ud i at se udmattelsen, naturens kræfter og deres egne,

personlige dæmoner i øjnene, for Beth og Marc er også nødt til at redde hinanden.

De opdager, at venskabet er værd at kæmpe for, men er der mon noget endnu stærkere mellem dem, måske en
kærlighed, der kan vare hele livet …

Et hjerte af guld

Rand Peabody er i besiddelse af en jernvilje, en frygtløs styrke og en evne til at beherske ting, som andre
mænd ville bakke væk fra ... dermed er han perfekt for Chelsea King. Det synes hendes far i hvert fald. Han
har ansat Rand til at passe på sin smukke og stædige datter og Rand gennemskuer hurtigt Chelseas facade og

opdager, at han har lige så meget brug for hende, som hun har for ham.

Men kærlighed? Nej, det er udelukket. Rand vil ikke risikere at sætte sit hjerte på spil. Heller ikke selv om
Chelsea har andre ting i tankerne!
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