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Claire Stewart er et rodehoved, men tag ikke fejl, hun er også meget ambitiøs, når det kommer til at designe
brudekjoler. Sean Farrells liv ligger i meget faste rammer, men inderst inde er han er følsom mand. Da de to
mødes på det solbeskinnede Capri til et drøm af et bryllup, sker der noget helt magisk. Men kan magien holde

til hverdagen hjemme i London?

Den hemmelige søn

Mandy og Renzo er fanget i en lavine, og mens de venter på at blive reddet, søger de trøst i hinandens arme.
To år senere længes Mandy stadig efter den sorgløse italiener, hun forelskede sig i, men som hun troede hun
havde mistet. Da Mandy finder ud af, at Renzo lever, opsøger hun ham, for han har hendes hjerte, og hun har
hans søn! Men Renzo har mistet hukommelsen, så hvordan vil han reagere, når han finder ud af, at han er

blevet far?
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