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Alle fortjener en chance til. Eller gør de? Da Mac forlader Lucy og den søvnige by, går hendes hjerte i tusinde
stykker. Hendes venner og familie brød sig aldrig om rebellen Mac, og nu er hun alene med en stor

hemmelighed.

Nu syv år efter vender han tilbage. Kan Lucy lære at stole på Mac igen? Og kan Mac endelig åbne sit hjerte
for Lucy?

Den italienske enlige far

Bella Gable vil aldrig mere se rige, flotte Luchino Montichelli for sine øjne! De havde en kortvarig romance i
Italien, da hun var ung og naiv. Men Bella fandt ud af, at Luc havde forrådt hende, og det knuste hendes

hjerte.

Nu, mange år senere, er Luc kommet til Australien med sin unge datter på slæb. Denne Luc, som ser på sin
datter med så stor ømhed, ligner den mand, Bella i sin tid forelskede sig i. Men tør hun give denne italienske

enlige far endnu en chance?
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