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drømmer. Hun er overvældet over tilbuddet fra den flotte italienske milliardær Matteo Bianchi om at indrette
et fantastisk hus i det eksklusive the Hamptons og en villa i Rom. Det er lige, hvad hun har brug for til at
blive adspredt fra minderne om sin afdøde forlovede. Men da de sner inde sammen nytårsaften, eksploderer
deres tiltrækning som fyrværkeriet udenfor. Og mens Phoebe tryller med de to huse, begynder Matteo at

spørge sig selv om han langt om længe kan åbne sit hjerte og gøre hende til sin brud? En gnist af håb Fran
Myers tror selvfølgelig ikke sine egne øjne, da hun på ferie i Grækenland finder en lille yndig baby, der er
blæst væk af en tornado. Det lykkes at finde frem til barnets familie, men lille Demi har knyttet sig så

øjeblikkeligt til Fran, at det er svært for familien at give hende tryghed uden Frans hjælp. Fran er splittet, hun
kan ikke selv få børn, og hendes moderinstinkt er blevet vakt af den lille pige. Samtidig kompliceres det hele
endnu mere af, at babyens onkel Nik Angelis, som af udseende er indbegrebet af en græsk gud og har ry for at

være en playboy, viser Fran helt andre sider af sig selv. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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