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Chesnie er ellevild, da det lykkes hende at få jobbet som privatsekretær for den flotte forretningsmand Joel.
Han er en krævende arbejdsgiver, men det passer hende fint. Det, der irriterer hende, er den uendelige række
af kvinder, der render efter ham! Situationen ændrer sig markant, da Joel bliver klar over, at Chesnie kommer
sammen med hans ærkerival. Det "lille problem" ordner han ved at deklarere sin forlovelse - med Chesnie!
Men er hans frieri udelukkende af professionel art - eller der det også personligt?
Alting har sin pris
Da Jake dukker op i Angelinas liv igen, føler hun, at han ikke vil bryde sig om det, der kom ud af deres
ungdommelige affære. Hun tøver med at fortælle ham, at de har en søn sammen, men da forholdet mellem
dem bliver hedere og hedere, bliver sandheden svær at holde skjult. Især da sønnen Alex tager sagen i egen
hånd!
Forførelse på italiensk
Milliardæren Dante Rossini har af sin døende farfar fået til opgave at finde Isabella Rossini. Jenny Kent har
brugt navnet Bella Rossini for at skjule sin fortid. Det er denne chance, forretningsmatador Dante Rossini har
ventet på! Dante udnytter Jennys uskyldige bedrag til at tvinge hende til at tage med sig tilbage til Capri. Når
hun lader som om, hun er en Rossini, skal hun også spille sin offentlige rolle?
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