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Elena Ricci havde aldrig troet, at hendes miniferie skulle ende med, at hun ville blive afpresset. Men det er
lige hvad der sker, da Gabriele Mantegna stormer ind i hendes ferieparadis.

Med lyst og længsel

Kronprins Antonio De Santis har kastet sig over pligter og arbejde for at komme gennem sorgen over at have
mistet sine forældre og være skyld i sin forlovedes død. Han har valgt at leve sit liv alene, men da han møder

Bella Sanchez, går det op for ham, at der måske er andre muligheder.

Kidnapperens hemmelighed

Lige efter sit bryllup på et slot i Sverige bliver Rose kidnappet! Til hendes bestyrtelse virker Xerxes
overbevist om, at brylluppet er bluff, og at han med Roses hjælp kan finde kvinden, han har ledt efter i over

et år – en kvinde, han siger, han elsker. Men hvem er den mystiske kvinde, han leder efter?
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at hun ville blive afpresset. Men det er lige hvad der sker, da
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Kronprins Antonio De Santis har kastet sig over pligter og arbejde
for at komme gennem sorgen over at have mistet sine forældre og
være skyld i sin forlovedes død. Han har valgt at leve sit liv alene,
men da han møder Bella Sanchez, går det op for ham, at der måske

er andre muligheder.
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Lige efter sit bryllup på et slot i Sverige bliver Rose kidnappet! Til
hendes bestyrtelse virker Xerxes overbevist om, at brylluppet er
bluff, og at han med Roses hjælp kan finde kvinden, han har ledt
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