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Esther Abbott er på rygsækrejse gennem Europa, da hun bliver opsøgt af en kvinde, som leder efter en
rugemor. Esther har desperat brug for pengene og takker ja. Men da aftalen falder fra hinanden, er Esther

gravid og alene og kan kun vende sig mod barnet far Renzo Valenti.

Tag springet

Dante Di Sione kunne tilgive Willow, for at komme til at tage hans kuffert med hans bedstefars dyrebare tiara.
Men da hun afpresser ham til at ledsage hende til sin søsters bryllup tager han hævn og får hende til at spille
rollen som hans forelskede brud. Men han har ingen anelse om, at Willow slet ikke er så kæk og selvsikker i

virkeligheden …

Hvide nætter i St. Petersburg

Люблю тебя!

Kiryl Androvonov, har én rival: milliardæren Vasilii Demidov. Heldigvis har Vasilii en enkelt svaghed – hans
lillesøster Alena. Kiryl planlægger at bruge hende til at afpresse Vasilii for en kontrakt, der skal fuldende hans

forretningsimperium.
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