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Tracey Von Axel er en festglad arving, der er kendt og berygtet for sin shopping og sit jetset-liv. Men hun er
fast besluttet på at slippe det image og vise, at hun har det, der skal til for at drive familiens firma.

En gammel ven af familien, den græske milliardær Nikos Lazaridis, siger ja til at hjælpe Tracey. Tracey skal
knokle fra morgen til aften på en faldefærdig græsk gård, hvor Nikos tester hendes viljestyrke og evne til at
løse problemer på. Men som tiden går, finder han ud af, at det er mere hans egen viljestyrke, der bliver sat på

en hård prøve.

Den australske prins

Natasha Telford er en helt almindelig hårdtarbejdende australsk pige. Dante Andretti er flot og charmerende
og så er han tilmed prins. De kunne ikke være mere forskellige. Men Dante har brug for Natashas hjælp. I en

uges tid vil han gerne være den almindelige Dante - ikke prinsen Dante.

Natasha er lige den, han har brug for til at vise sig rundt i byen. Og måske har hun det, der skal til for at gøre
hende til hans skønne prinsesse?

Dit ønske er lov

Der er kun en måde, hvorpå Lauren kan undslippe fra den krigshærgede ø Sant Rosa: ved at gifte sig
proforma med Guy, en sexet fremmed. Men det er kun begyndelsen ...

Da Lauren bliver forenet med Guy under mere fredelige omstændigheder, afslører han en nyhed for hende:
Deres ægteskabsløfter er lovformelige. Og for at det ikke skal være løgn, er han prins i kongeriget Dacia!
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