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Da Vittorio Martelli lover at betale sin afdøde fars gæld, fører det til, at han tilbyder Jackie Benton et
prestigefyldt job i Rom.

Jackie kan ikke tro på sit held, da en italiensk mand, giver hende en utrolig mulighed. Men hun opdager, at
Vittorio har brug for en praktisk forlovede, og iltre, hårdtarbejdende Jackie er den perfekte kandidat!

Sneet inde på slottet

Faith McKinnon er ved at drive den engelske adelsmand Marcus Huntington til vanvid! Hun kom egentlig til
hans slot for at reparere en meget sjælden glasmosaik, men Marcus kan ikke få tankerne fra hende. Hun

skjuler sig bag en livlig facade, men for Marcus er hun lige så let at se igennem som det vindue, hun arbejder
med. Bag facaden ser han en sårbar kvinde, som han finder yderst tiltrækkende. Hverken Marcus eller Faith
tror på eventyr, men da de sner inde på godset, føles det alligevel som den rene magi. Den bedste gave for

dem ville være at opdage, at en lykkelig slutning er mulig...
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