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Dagens Nyhed: Alt udsolgt til dette års verdensberømte galopløb, Corretti Cup, der afholdes på galopbanen i
Siracusa.

Den ansvarlige for maden og serveringen er i år, smukke Valentina Ferranti, hvis talent ikke til fulde blev
udnyttet ved det aflyste Corretti-bryllup tidligere på måneden - vi husker alle den skandale.

Ansvarlig for løbet er den verdensberømte træner og ejer af galopbanen, Giacomo Corretti, hvis hest endnu
engang er løbets storfavorit.

Indsatserne er store, og der er uden tvivl store følelser på spil, når de markante personligheder mødes i denne
tre dage lange dyst under Siciliens bagende sol.

Milliardærens stjålne hjerte

Milliardæren Tom Campbell har forladt storbyen og alle dens minder. Nu er han tilfreds med sit rolige liv i
den søvnige by Sorrento, hvor han fisker og nyder livet ved vandet. Uden komplikationer.

Så går han ind af døren til Maggie Bryces forfaldne hus, og han ser, at både hus og ejer mangler kærlig
omsorg. Mystiske og lokkende Maggie stjæler milliardærens hjerte, og han kan ikke slippe hende.

Vil Tom og Maggie finde kærligheden, mens solen går ned over Sorrento?
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