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man opdager, at man er blevet far til et barn, man ikke anede eksisterede? Botanikeren Liam Hawke må
sande, at han er ude, hvor han ikke kan bunde, og han må have hjælp til at passe sin uventede øjesten.
Heldigvis kommer den smukke Jenna Peters ham til undsætning, og snart er Liam forgabt i både sin lille

datter, sin lyshårede barnepige – og hendes barn. Men kan lykken vare ved, når hemmelighederne står i kø,
og barnepigen gemmer på mere end børnetække? En sand kærlighedshistorie Den kvinde, der pludselig

dukker op af ingenting, er som en drøm. Blot ved at se på hende, ved prins Durante D'Agostino, at Gabrielle
er den soulmate, han altid har ledt efter. Hun er den kvinde, hvis krop han vil undersøge millimeter for

millimeter, og aldrig blive træt af. Men hun er også en ulv i fåreklæder, og da Durante finder ud af Gabrielle’s
sande identitet, bliver hele hans tilværelse knust. Har han virkelig fundet kærligheden bare for at miste den

igen?
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