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socialite Raina Maywood forventede, da hun overværer sin bedste vens bryllup, er selv at opleve romantik.
Siden hendes eget ægteskab imploderede har hun været forsigtig med mænd - lige indtil hun møder den lækre
forlover Akis. Akis stoler ikke på kvinder, som millionær har han alt for tit oplevet, at kvinder kun har øje for
hans penge, men den smukke fremmede, som han møder til brylluppet ved ikke engang at han er rig. De føler
straks en forbindelse, har Akis endelig fundet kvinden der kan elske manden bag millionerne? I godt selskab
Væk var de tykke briller, bøjlen og hvalpefedtet. Molly havde forandret sig dramatisk, siden de sidst havde
set hinanden på high school. Dengang hvor Des O'Donnell havde forrådt hende. Men nu var tiden endelig

kommet til, at hun skulle have hævn, og derfor bød hun i al hemmelighed på ham på velgørenhedsauktionen.
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