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Rebecca Stewart og Ben McFarlane havde altid været bedste venner, og alle omkring dem havde altid troet,
at de ville blive gift en dag. Men da de endelig gav efter for deres følelser, var det aftenen før, Ben skulle

forlade landet for at blive en international polospiller.

Tre år senere vender Ben tilbage til Australien og Rebeccas liv. Han er en sportsstjerne, som er vant til, at
kvinderne kaster sig for fødderne af ham, og hun er tjener og alenemor. De har dog en meget vigtig ting til

fælles.

Nu skal Rebecca bare finde de rette ord til at fortælle Ben, at han er blevet far!

En upassende brud

Prins Mychale tager op til kongefamiliens hus i bjergene for at være alene. Men en anden har fået samme idé,
så han må dele stedet med Abby og hendes yndige lille pige.

Mychale har sagt ja til at indgå et arrangeret ægteskab, men Abby Donair er langt fra en passende brud. Men
hun gør ham glad og får ham til at slappe af for første gang i mange år. Abby har taget sin søsters barn til sig

med hele sit hjerte. Men kan hun forvente, at prinsen skal gøre det samme?
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