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fortvivlet. Hun er ved at miste sin mand, Caleb, deres ægteskab ligger i ruiner, og han kan ikke se det. Han
tænker kun på sit arbejde. Men Addison har endnu flere problemer at slås med, som hun holder hemmelige
for sin mand af frygt for hans reaktion. For at råbe ham op bestiller hun en ferierejse, og da han lige før

afgang er ved at melde fra, må hun stille ham et ultimatum!  Manden som så hendes skønhed Hver eneste
dag kæmper Blair Macintyre for at tage sig sorgløs ud og forsøge ikke at lade sig distrahere af den overlækre
Nick Conway. Det eneste, Blair gerne vil, er at være normal. Hun vil være Blair før canceren. Der er kun ét

menneske, der ikke behandler hende med fløjlshandsker. Faktisk behandler Nick Conway hende slet ikke med
handsker, især ikke, da han helt ærligt siger hende, hvad han synes om, at hun vil hjælpe hans datter i en

skønhedskonkurrence ..!
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