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For søde, uskyldige Lydia, der har følt sig alene hele sit liv, er det overvældende pludselig at være ombejlet af
to garvede sicilianere, der er lige så kyniske, som Lydia er naiv. Lydia kender intet til de to ærkerivalers

årelange strid, da hun flygter fra den ene, og ender i armene på den anden, Raul De Savo.

Legens vinder

Lorenzo Ricci skal skaffe sig en arving af hensyn til familieimperiet.
Da han opdager, at han stadig er gift med Angelina, som netop skal
til at fejre sin nye forlovelse, er han parat til at gøre hvad som helst

for at få hende tilbage ...

Petrelliarven

Roman Petrelli ved nøjagtig, hvor dyrebart livet er. Uden en arving, er han den sidste i slægten. Hvordan kan
det så gå til, at Isabel Carter har født hans barn? De var kun sammen en enkelt nat, og denne ene spontane nat

har efterladt hende med mere end bare gode minder ...
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