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blevet single og har besluttet, at hun vil leve et helt almindeligt liv – og have en helt almindelige mand – men
hun kan ikke sige nej, da hendes bedste veninde, prinsesse Lotty, beder hende om at give sig ud for at være
prins Philippe af Montluces nye kæreste. Philippe er vant til at omgive sig med skønne kvinder, og han er
sikker på, at deres nummer hurtigt bliver gennemskuet. Hvordan skulle han kunne forelske sig i en kvinde
som Caro, der hverken er smuk eller sofistikeret? Men Caro er hurtig til at vinde alles hjerter – også hans.

Kan Philippe overtale Caro til at leve et usædvanligt liv som prinsesse af Montluce? Et vanskeligt valg Den
enlige far James Dillon lever kun for sin søn, men en dag dukker der så en smuk pige op ved hans dør, og han
kan ikke ignorere den tiltrækning, som opstår imellem dem. Siena Capuletti skulle kun på et ganske kort
besøg i den barndomsby, som er fyldt med dårlige minder for hende. Men efterhånden som hun lærer den
flotte James og hans søde lille søn at kende, taber hun sit hjerte til dem. Hendes store problem er, at hun får
tilbudt sit livs drømmejob og aldrig før har haft lyst til at blive gift og få børn. Så hvad skal hun vælge?
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