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Iolanthe Petrakis står på tærsklen til et ægteskab, hendes far har arrangeret. Men så møder hun
forretningsmanden Alekos Demetriou. Én nats lidenskab ændrer alt for Iolanthe, men da Alekos opdager, at

hun er datter af hans ærkefjende, smider han hende ud ...

Lev i nuet

Grev Rafael Revaldi af Monterrato, snød døden ved en faldskærmsulykke, og tager nu sit liv op til revision.
Lottie har endelig genopbygget sit liv efter bruddet med Rafael og den tilværelse i Italien, hun ikke passede
ind i. Så da Rafael kontakter hende, er spørgsmålet, om hun tør give Rafael og sig selv det, de begge ønsker

sig allermest her i livet.

Fanget i hans seng

Mia Palmieri er en ganske almindelig kvinde, der er havnet i en usædvanlig situation. Den tidligere agent
Matthew Knight får til opgave at finde Mia, og hans eneste mulighed er at kidnappe hende ...
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