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modsætninger mødes Han er en kendt sportshelt og selvskabt millionær med eget firma. Han har gjort det til
en sport at knuse kvindehjerter på stribe. Dylan McKinnon har bare det der udefinerbare, som kvinder ikke
kan modstå. Katie Pritchard ved om nogen, hvilken effekt Dylan har på kvinder. Hun ejer nemlig en
blomsterbutik, og han er hendes bedste kunde. Men hun bliver, med sin vilje indfanget af hans charme. Men
så opdager Katie, at Dylan McKinnon slet ikke er så overfladisk, som man skulle tro ... Måneskin og
romantik Købet af Monroe-familiens vingård gav Zack Holland den nye begyndelse, han havde brug for.
Men med vingården følger Jaye Monroe, som ikke bare sådan uden videre har i sinde at slippe tømmerne.
Jaye Monroe ved at de er nødt til at arbejde sammen, hvis vingården skal blive en succes. Men hun kan ikke
opgive alt det hendes familie har arbejdet for, især ikkefor en outsiders skyld. Men den gensidige tiltrækning
er ikke til at tage fejl af og atmosfæren emmer af romantik i det berusende måneskin. Den farlige følelse Hun
var den sidste person, Mitch Carver havde ventet at se, da han gik ind på sit nye kontor. Darcy Connors.
Kvinden, der havde hjemsøgt hans drømme i månedsvis. På trods af den stærke tiltrækning mellem dem, så
ved han, at de er for forskellige. Darcy Connors kan ikke tro sine egne øjne! Hun har brugt måneder på at
finde Mitch, og nu står han pludselig der. Hvordan skal hun få fortalt ham, at resultatet af deres romantiske
weekend i Paris er mere end blot søde minder?
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