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Da Willow Harden bliver ansat som husholder i Tate Kingstons gamle villa, opdager hun hurtigt, at hendes
chef ikke bare er en gådefuld forfatter, der har isoleret sig selv fra omverdenenen – han er også en lækker
mand af kød og blod. Men kan hendes jordbundne charme gøre ham fri af fortidens lænker? Forældre på
prøve Den hårdkogte oliebaron Broderick har undgået fristelser i mange år. Men en forladt baby tvinger ham
tilbage til Glenna. Han har brug for hende. For babyens skyld, for hans egen skyld, for at rede de tråde ud, der
binder deres familier. Sandhedens magt Da Justin kommer hjem efter sin tur i Afghanistan får han et chok.
Den kvinde, han delte en seng med 18 måneder tidligere, kommer gående med en lille dreng - som ligner ham
til forveksling.
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