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Efter en tid som læge i krigszoner, søger Mac ro i en lille
by ved havet - samme by som han har haft en ferieflirt i

for år tilbage. Hans første dag på stranden bliver
dramatisk. Sammen med en kvinde redder han et

marsvin, som er gået på land.Og som om dramaet
ikke var nok, afslører kvinden en rystende

hemmelighed om Mac...

Hvis eventyret bliver sandt

Hans prinsesse i den hvide kittel - Dr. Kiki Fender vidste, at prins Stefano af Aspelicus ikke var manden, hun
skulle leve lykkeligt til sine dages ende med, da han forsvandt efter deres hektiske affære. Selvom hun var
den eneste kvinde, der var trængt ind gennem de jernhårde barrierer omkring hans stolte og pligtopfyldende
hjerte. Men nu må de to læger arbejde sammen på et krydstogtskib, og Stefano indser, at der er ét ansvar, han
fuldstændig har svigtet - ansvaret over for sig selv. Hvis han ønsker, at Kiki bliver hans prinsesse, må han

bevise, at han alligevel er hendes prins på den hvide hest.
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