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snestormen ser Georgia Beckett sig nødsaget til at lægge vejen om ad den smalle grusvej, hun for alt i verden
helst vil undgå, og ikke kun på grund af sneen! Vejen fører nemlig forbi det store smukke hus, som i hendes
unge dage lå forladt og forfaldent hen, og som hun forelskede sig hovedkulds i. Men i dag er huset blevet
renoveret, og hendes gamle flamme er flyttet ind! Sebastian Corder er chokeret, da hans ungdomskæreste
dukker op ved hoveddøren. For ni år siden gik de fra hinanden for at forfølge hver sin livsdrøm. Han havde

aldrig troet, at han skulle se hende igen. Sebastian tøver. Er han klar til at lukke fortiden ind? Men da
snestormen tager til, og det bliver et spørgsmål om liv og død, er der kun en måde at finde ud af det på … At
elske og ære... Da Jack forlod Australien for et år siden troede Tiffany, hun havde mistet ham for evigt. Men
realiteten var, at Jack elskede Tiffany for højt til at kunne dele den smertende sandhed om hans sygdom. Han
forlod hende for at klare problemerne på sin egen måde; Alene! Nu mødes de igen. Og Jack længes mere end
nogensinde efter Tiffanys uforløste kærlighed. En kærlighed han dog ikke tør gengælde. Men Tiffany har
andre planer. Hun sætter sig for at bevise, at hun kan elske og ære sin mand; i både medgang og modgang.
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