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paradis vender Marianna Amatucci tilbage til familiens vingård, fast besluttet på at starte forfra. Men hendes
planer ændrer sig straks, da to blå streger fortæller hende, at hun har en souvenir med hjem! Da hun finder
faren, Ryan White, er han langt fra den afslappede surfer, hun mødte på stranden. Han oser af autoritet i sit
skræddersyede jakkesæt, og han bor i penthousesuiten! Hvad vil hans travle forretningsliv komme til at
betyde for deres barn? Lad fortiden blomstre For Nick Andreas handler alt om forretning og penge. Han

kunne ikke drømme om så meget som at overveje at gifte sig. Maggie er cool og den type kvinde, der gør alt
for at vise, hun kan klare sig selv. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig at sidde og vente på, at Nick atter skal

dukke op i hendes liv!
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