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Christopher Richardson voksede op som en fattig dreng i Royal, Texas og svor dengang, at han en dag ville
blive rig og magtfuld. Men da han genser sin teenagekærlighed Macy Reynolds, forstår han, at alt hans hårde
arbejde altid har været på grund af hende. Dengang droppede hun ham, fordi han ikke var rig nok til hende.

Nu vil han vise både hende og sin tidligere hjemby, at han er en mand af betydning.

Macy er chokeret over, at Christopher er tilbage i Royal. Han rejste jo fra byen for mange år siden, længe før
hun blev udsat for den ulykke, der ændrede hendes liv – og hendes ansigt. Men millionærens opmærksomhed

er flatterende, og den gamle teenagekærlighed rører på sig igen. Og dog. Har Christopher virkelig reelle
hensigter, eller er hun blot en brik i hans hævngerrige spil?

Ella, hvem er du?

Den lille æske ligger trygt i hans hånd. Hans loyale og smukke husholderske er kvinden, som Tristan vil
giftes med. Men midt i deres hede romance, kommer han pludselig i tvivl om sin beslutning. Er Ella virkelig

den, hun udgiver sig for?

Ella mærker, hvordan hårene rejser sig i nakken, da telefonen ringer. Efter otte måneder har hendes afpresser
opsporet hende - nu da alting så ud til endelig at lykkes. Hun ser på Tristan og mærker, hvordan synet af ham,

får hendes krop til at sitre. Skal hun fortælle sandheden?

 

Længslens blomster

Christopher Richardson voksede op som en fattig dreng i Royal,
Texas og svor dengang, at han en dag ville blive rig og magtfuld.
Men da han genser sin teenagekærlighed Macy Reynolds, forstår
han, at alt hans hårde arbejde altid har været på grund af hende.

Dengang droppede hun ham, fordi han ikke var rig nok til hende. Nu
vil han vise både hende og sin tidligere hjemby, at han er en mand af

betydning.

Macy er chokeret over, at Christopher er tilbage i Royal. Han rejste
jo fra byen for mange år siden, længe før hun blev udsat for den

ulykke, der ændrede hendes liv – og hendes ansigt. Men
millionærens opmærksomhed er flatterende, og den gamle

teenagekærlighed rører på sig igen. Og dog. Har Christopher virkelig
reelle hensigter, eller er hun blot en brik i hans hævngerrige spil?

Ella, hvem er du?

Den lille æske ligger trygt i hans hånd. Hans loyale og smukke
husholderske er kvinden, som Tristan vil giftes med. Men midt i

deres hede romance, kommer han pludselig i tvivl om sin beslutning.



Er Ella virkelig den, hun udgiver sig for?

Ella mærker, hvordan hårene rejser sig i nakken, da telefonen ringer.
Efter otte måneder har hendes afpresser opsporet hende - nu da alting
så ud til endelig at lykkes. Hun ser på Tristan og mærker, hvordan

synet af ham, får hendes krop til at sitre. Skal hun fortælle
sandheden?
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