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Da stuepigen Kyra Pappas går ind på hotelsuiten for at gøre rent, er et frieri det sidste, hun forventer at blive
mødt med. Men millionæren Cristo Kiriakis har brug for hjælp til at sikre en vigtig handel, til gengæld lover
han at hjælpe Kyra med at finde hendes græske familie. Kyra har hårdt brug for de penge, Cristo tilbyder

hende for at spille hans forlovede og tænker, at det vel ikke kan være så svært at spille forelsket, men hun har
ikke taget højde for, hvor fristende og fascinerende, han er.

Fortidens flammer

Callie Umberto har fået nok af dårlige dates, efter hendes livs ferieromance endte brat, og hun har forsvoret
mænd for altid. Nu er hendes gamle flamme dukket op igen. Den professionelle surfer Archer Flett er

muligvis lige så lækker som altid, men han er stadig bange for at binde sig. Hun må have været vanvittig at
sige ja til at tage med til hans brors bryllup som hans date! Men der er et eller andet ved Archer, der altid har

fristet Callie til at give slip på fornuften.
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Da stuepigen Kyra Pappas går ind på hotelsuiten for at gøre rent, er
et frieri det sidste, hun forventer at blive mødt med. Men

millionæren Cristo Kiriakis har brug for hjælp til at sikre en vigtig
handel, til gengæld lover han at hjælpe Kyra med at finde hendes
græske familie. Kyra har hårdt brug for de penge, Cristo tilbyder

hende for at spille hans forlovede og tænker, at det vel ikke kan være
så svært at spille forelsket, men hun har ikke taget højde for, hvor

fristende og fascinerende, han er.

Fortidens flammer

Callie Umberto har fået nok af dårlige dates, efter hendes livs
ferieromance endte brat, og hun har forsvoret mænd for altid. Nu er
hendes gamle flamme dukket op igen. Den professionelle surfer

Archer Flett er muligvis lige så lækker som altid, men han er stadig
bange for at binde sig. Hun må have været vanvittig at sige ja til at
tage med til hans brors bryllup som hans date! Men der er et eller
andet ved Archer, der altid har fristet Callie til at give slip på

fornuften.
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