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En ægtemand, hun ikke kan glemme.

Abbeys kæreste har friet. Der er bare et lille problem: den ægtemand, hun ikke har set i otte år, da han forlod
hende i lufthavnen! Er tiden inde til at give slip på det sidste håb, om at han måske vender tilbage?

En hustru, han ikke kan huske.

Ethan har mistet seks måneder af sin hukommelse efter en bilulykke. Da han modtager Abbeys anmodning
om skilsmisse, er han besluttet på at finde ud af alt om den kone, han ikke vidste, han havde.

En uvis fremtid

Aimee, en fremgangsrig forretningskvinde og enlig mor, har alt, hvad hun ønsker sig i livet - især sin lille
søn. Men Toby er syg, og nu har Aimee brug for den eneste person, hun troede, hun aldrig skulle se

igen,Tobys far, Jed.

Da Jed forlod Aimee fem år tidligere, mente han, at han gjorde det rette. Men han var ikke klar over, at Aimee
var gravid. Nu, hvor Jed har fundet sin familie igen, er han fast besluttet på at indhente den fortabte tid. Han
vil gerne bevise over for Aimee, at han kan være den far, Toby har brug for, og den ægtemand hun fortjener.

Gift dig med mig

Da Lily beslutter sig for at vikariere som Zach Swifts sekretær, har hun slet ikke forestillet sig, at hun skal
blive forelsket i sin chef. Hun har problemer med hukommelsen efter en ulykke og arbejder normalt ikke på

kontor, men med Zach er det anderledes.

I arbejdstiden er det svært nok for hende at skjule sine følelser. Hun må tilmed kæmpe for, at han ikke
opdager, hvor glemsom hun er.

Men så inviterer han hende ud til middag og siger, at han vil fortælle hende noget vigtigt...
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En ægtemand, hun ikke kan glemme.

Abbeys kæreste har friet. Der er bare et lille problem: den ægtemand,
hun ikke har set i otte år, da han forlod hende i lufthavnen! Er tiden

inde til at give slip på det sidste håb, om at han måske vender
tilbage?

En hustru, han ikke kan huske.

Ethan har mistet seks måneder af sin hukommelse efter en bilulykke.



Da han modtager Abbeys anmodning om skilsmisse, er han besluttet
på at finde ud af alt om den kone, han ikke vidste, han havde.

En uvis fremtid

Aimee, en fremgangsrig forretningskvinde og enlig mor, har alt,
hvad hun ønsker sig i livet - især sin lille søn. Men Toby er syg, og
nu har Aimee brug for den eneste person, hun troede, hun aldrig

skulle se igen,Tobys far, Jed.

Da Jed forlod Aimee fem år tidligere, mente han, at han gjorde det
rette. Men han var ikke klar over, at Aimee var gravid. Nu, hvor Jed
har fundet sin familie igen, er han fast besluttet på at indhente den
fortabte tid. Han vil gerne bevise over for Aimee, at han kan være

den far, Toby har brug for, og den ægtemand hun fortjener.

Gift dig med mig

Da Lily beslutter sig for at vikariere som Zach Swifts sekretær, har
hun slet ikke forestillet sig, at hun skal blive forelsket i sin chef. Hun

har problemer med hukommelsen efter en ulykke og arbejder
normalt ikke på kontor, men med Zach er det anderledes.

I arbejdstiden er det svært nok for hende at skjule sine følelser. Hun
må tilmed kæmpe for, at han ikke opdager, hvor glemsom hun er.

Men så inviterer han hende ud til middag og siger, at han vil fortælle
hende noget vigtigt...
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