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Den irske forfatter Allison Cartwright er i Royal, Texas, og får sit livs chok, da den ustyrlig tiltrækkende
Rand Gibson frier til hende! Han har brug for en kone for at slippe af med sit playboyimage, og Allison får til

gengæld en chance for at få sin drøm opfyldt om at bo i USA.

Et spørgsmål om hjertet

Milliardær Zach Ferguson og PR-agent Penelope Brand er enige om én ting – deres engangsaffære skal ikke
blive til andet. Men alt ændrer sig, da Zach i forsøget på at undgå en personlig skandale, som kan sætte

familievirksomheden i fare, præsenterer Penelope som sin forlovede.

Forglemmigej

Dylan Lassiter, den kendte kok og playboy, kan ikke slå blomsterbinderen Jenna Montgomery ud af hovedet
efter deres korte, men lidenskabelige møde. Nu benytter han chancen, da han alligevel er i byen, til at opsøge

hende under påskud af, at hun skal levere blomsterne til den restaurant, han skal åbne i byen.
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