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Den rige og mægtige charmør Saul Parenti kan få en hvilken som helst kvinde. Han har lovet sig selv, aldrig
at ville forelske sig og aldrig at lade sig fange ind af ægteskabets bånd. Giselle Freeman, der går under navnet
’Isdronningen’, gør sig umage for, at holde alle mænd på afstand. Livet er så meget enklere uden dem! Men
da Saul og Giselle mødes, slår det gnister. Er det måske skæbnen, der er på spil? Kærlighedens pligt Saul

Parenti er stormende lykkelig med sin nye hustru Giselle. De lever et lidenskabeligt liv sammen, men en dag
hastetilkaldes Saul til sit hjemland Arezzio.  Sauls fætter, landets tronarving er død. Saul og Giselle må nu

opgive deres drømme for at følge traditionen.   Giselle er klar til at gøre hvad som helst for sin mand, men der
er noget, hun ikke har fortalt ... Hjertet er en ensom vandrer Josie bliver rørt, da hendes brødre arrangerer en
ferie for hende, for det er lige, hvad hun trænger til. Alene. Feriestedet er dog ikke det livlige baderesort, hun
havde håbet på, men en rustik hytte. Den eneste nabo i miles omkreds er Kent Black. Efter en familietragedie
bor han nu helt afskåret fra omverdenen. Josie kan ikke undgå at blive fascineret af ham og med sin boblende,

varme personlighed som våben, beslutter hun sig for at nedbryde panseret omkring hans hjerte.

 

I skæbnens magt Den rige og mægtige charmør Saul Parenti kan få
en hvilken som helst kvinde. Han har lovet sig selv, aldrig at ville
forelske sig og aldrig at lade sig fange ind af ægteskabets bånd.

Giselle Freeman, der går under navnet ’Isdronningen’, gør sig umage
for, at holde alle mænd på afstand. Livet er så meget enklere uden
dem! Men da Saul og Giselle mødes, slår det gnister. Er det måske

skæbnen, der er på spil? Kærlighedens pligt Saul Parenti er
stormende lykkelig med sin nye hustru Giselle. De lever et



lidenskabeligt liv sammen, men en dag hastetilkaldes Saul til sit
hjemland Arezzio.  Sauls fætter, landets tronarving er død. Saul og
Giselle må nu opgive deres drømme for at følge traditionen.   Giselle
er klar til at gøre hvad som helst for sin mand, men der er noget, hun
ikke har fortalt ... Hjertet er en ensom vandrer Josie bliver rørt, da
hendes brødre arrangerer en ferie for hende, for det er lige, hvad hun
trænger til. Alene. Feriestedet er dog ikke det livlige baderesort, hun

havde håbet på, men en rustik hytte. Den eneste nabo i miles
omkreds er Kent Black. Efter en familietragedie bor han nu helt

afskåret fra omverdenen. Josie kan ikke undgå at blive fascineret af
ham og med sin boblende, varme personlighed som våben, beslutter

hun sig for at nedbryde panseret omkring hans hjerte.
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