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Hvad stiller man op, når man som 23-årig britisk studerende pludselig befinder sig til fest sammen med alt,
hvad der kan kravle og gå af kendisser fra New Yorks jetset? For Thia Hammond er svaret klart nok. Man

keder sig bravt!

Bedre bliver det ikke, da byens rigeste og mest magtfulde og flotteste mand foreslår, at de skal skippe festen
og sammen tage ud i New Yorks natteliv og lære hinanden bedre at kende. Thia afslår, men Lucien Steele er
ikke en mand, der har ordet ’nej’ i sit ordforråd. Snart må Thia kæmpe en indre kamp mellem den fristende

lyst og den stolte selvstændighed, der har været hendes faste holdepunkt i livet ...

Pigen på vingården

Da Isabel Morrison arver en gammel forfalden vingård på Sicilien bliver det hendes store chance for at starte
forfra. Og hun, der har været ude for lidt af hvert, er fast besluttet på at stå på egne ben!

Sicilianske Mario Montessori vil have Isabels land. Det skønne sted, som engang har tilhørt hans familie.
Længe har han bebrejdet sig selv, at han mistede det, og nu vil han gøre alt for at vinde hvad han anser som

sin vingård tilbage. Det burde ikke være svært - men en stædig rødtop står i vejen ...
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