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at Sophie Durante er på vej op til kontoret, bliver han nervøs. Han har ikke set hende, siden han brød deres

forlovelse og gjorde hende til grin overfor hendes familie. Sofie er kommet for at afkræve sin eks den tjeneste
hun synes han skylder hende: At lade som om de er et lykkeligt forlovet par overfor hendes far, der ligger for
døden. Spørgsmålet er bare om det vil lykkes hende at holde sine følelser for ham skjult ... Da kærligheden

kom Den italienske milliardær Dante d'Alessandri kræver et hurtigt svar af Taylor. De har delt
forældremyndighed over fireårige Ben, efter hans forældre, Taylors søster og Dantes bror, døde i et biluheld.
Nu vil han have, at Taylor og Ben skal bo sammen med ham som en rigtig familie - for drengens skyld. Men
Taylor ved ikke, om hun tør. Hun har altid haft en svaghed for den charmerende italiener og så skal hun

pludselig være så tæt på ham ...
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