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Alina Fletcher tør komme at blive mor. Men da hun skal fortælle Ethan James, at hun bærer sin afdøde søsters
barn, tager hans løsning vejret fra hende. Et midlertidigt ægteskab for barnet skyld. Alina ved, at det er den

rigtige beslutning for sit barn, men at gifte sig med en fremmed, specielt en som får hendes hjerte til at synge?
Efter at have elsket og mistet sin egen familie, kan dette forslag være en chance for at finde lykken igen. Men
det kræver at Alina er modig nok til at sige ”Ja!” En usleben diamant Rachel Palmer har aldrig taget nogen
chancer i livet, hvilket har ført til et forlist ægteskab. Nu hvor hun er single igen, omfavner hun sin nyfundne
uafhængighed, og det første skridt er at gøre hendes smykkeforretning verdenskendt! Til det har hun brug for
eksperthjælp fra Antonio Salerno. Men Tony bliver hurtigt meget mere end blot en forretningspartner. At

være inden for kyssevidde af sådan en sexet playboy får Rachel til at føle, at hun dykker hovedkuls ned i en
spændende og risikofyldt ny verden. Det er alt, hvad hun har hungret efter. Men dette er en mand, som er

kendt for flygtige affærer. At forelske sig i ham vil være for stor en risiko, ikke?

 

Hjertets vildveje Surrogatmor er det tætteste Alina Fletcher tør
komme at blive mor. Men da hun skal fortælle Ethan James, at hun
bærer sin afdøde søsters barn, tager hans løsning vejret fra hende. Et
midlertidigt ægteskab for barnet skyld. Alina ved, at det er den
rigtige beslutning for sit barn, men at gifte sig med en fremmed,

specielt en som får hendes hjerte til at synge? Efter at have elsket og
mistet sin egen familie, kan dette forslag være en chance for at finde
lykken igen. Men det kræver at Alina er modig nok til at sige ”Ja!”
En usleben diamant Rachel Palmer har aldrig taget nogen chancer i
livet, hvilket har ført til et forlist ægteskab. Nu hvor hun er single
igen, omfavner hun sin nyfundne uafhængighed, og det første skridt



er at gøre hendes smykkeforretning verdenskendt! Til det har hun
brug for eksperthjælp fra Antonio Salerno. Men Tony bliver hurtigt

meget mere end blot en forretningspartner. At være inden for
kyssevidde af sådan en sexet playboy får Rachel til at føle, at hun
dykker hovedkuls ned i en spændende og risikofyldt ny verden. Det
er alt, hvad hun har hungret efter. Men dette er en mand, som er

kendt for flygtige affærer. At forelske sig i ham vil være for stor en
risiko, ikke?
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