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Tremaine tog jobbet som eneste opsynsmand på en pragtfuld ø, efter et forræderi ødelagde hendes karriere.
Det er det perfekte sted at komme sig, indtil hendes ensomhed bliver afbrudt af en soldat, der forliser på
hendes ø! Raoul får nedbrudt Claires reserverthed med venlighed og kys, men hun får et chok, da han

afslører, at han er prins af Marétal. Hun er overbevist om, de ikke kan være sammen … På julerejse med
millionærenMillionæren og advokaten Jared Johnson foretrækker at tilbringe julen alene mens han arbejder.
Men da han redder en ung kvinde i nød – og hendes lille datter Molly – og kører dem hjem til deres juleferie,
bliver han modstræbende tiltrukket af den lille familie. Elise håber på at skabe et hjem for sig selv og Molly i
den maleriske by Four Corners, men indser snart, at Jared vil kunne fuldende deres liv. Hendes højeste ønske?

At han vil fejre Mollys første jul sammen med dem – og blive resten af livet!
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