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med sin elskede Finn, prins af det lille land Delamer. De har ikke set hinanden et helt år, men ingen af dem

har glemt deres store kærlighed. Nu sidder de her, fanget på en lille ø, med kun hinanden som selskab. Kan de
modstå fristelsen til at genoptage deres forhold, og hvilke motiver har de hver især til at sige ja til hinanden
...? Er hævnen så sød? Hævn er en stærk drivkraft – det kan Jack Dolan skrive under på. I ti år har han

planlagt, hvordan han skal tilintetgøre Fontaine-familien, præcis som de engang knuste hans familie. Da Lily
Fontaine vender tilbage til den by, som hun forlod, ser Jack endelig sin chance. Men Jack aner ikke, hvad
mødet med Lily vil føre til. Er den sandhed, som han har troet på i alle de år, i virkeligheden en løgn? En
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