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Festerne på godset Brooklands tiltrækker samfundets spidser. Klædt i designer tøj og glitrende diamanter
prøver glamourøse kvinder at tiltrække sig Boyd Blanchards opmærksomhed.

Leona har kendt Boyd, siden de var børn, og han har altid kunnet få hendes hjerte til at banke. Men hun er
ikke en del af eliten, så hun skjuler sine følelser. Men et kys sætter gang i sladderen og giver Boyd den

undskyldning, han har ventet på...

Kampen for kærligheden

Cade og Melanie, det gyldne par fra high school! Tyve år senere er Melanie Matthews nødt til at lade verden
vide, at drømmen ikke længere lever.

Et eller andet sted i løbet af deres ægteskab mistede Cade følingen med det vigtigste i livet. Han har ladet
arbejdet indtage førstepladsen i sit liv og har derfor mistet sit livs lys - Melanie.

Nu vil han vise hende, at han kan være den mand, hun altid har ønsket sig, den ægtemand, hun altid har haft
brug for!

Den italienske hertug

Omgivet af idylliske italienske bakker ligger Montefalco-familiens smukke hjem. Men Ally har ikke øje for
skønheden. Hun er kommet til Italien for at få svar på nogle spørgsmål, som kun Gino, hertugen af

Montefalco, kan svare på.

Langsomt begynder hun dog at falde for dette smukke landskab og den flotte hertug. Men kan fortidens
synder og hemmeligheder afholde Gino fra at gøre Ally til sin elskede brud...
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