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Marnie Kenington bliver helt åndeløs, da Nikos Kyriazis insisterer på at få et møde med hende. For seks år
siden gav hun ham en kurv på sine forældres forlangende, men hun har aldrig glemt ham, og ingen anden har

kunnet gøre det samme indtryk på hende som Nikos.

Grækerens brud

Morgan Copeland har som medlem af den velhavende Copeland-familie levet et liv i luksus som populær
velgørenhedsarrangementer. Det slutter på et øjeblik, da hendes far anklages for at have snydt sine kunder og

invtestorer, og pengekassen er tom.

Den man elsker

Gideon St. Claires liv handler om én ting: Arbejde. Han holder sine følelser under streng kontrol, og de
kvinder han møder, når aldrig længere end til hans seng. Men den temperamentsfulde og provokerende Joey

McKinley har en irriterende evne til at lokke ham ud på gyngende grund.
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