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Caracciolo har altid levet i skyggen af sin glamourøse tvillingesøster. Da hendes livs kærlighed vælger

hendes søster, overbeviser det den generte Alessandra om, at ingen mand vil falde for hende som hun er. Men
da Alessandra møder den italienske milliardær, Rinieri Montanari, føler hun en øjeblikkelig samhørighed. Og
mens hun arbejder sammen med ham, opdager hun, at under hans playboyagtige charme ligger et dybt reelt
hjerte. Alessandra vover at håbe, at Rinieri er den første mand, som kun har øje for hende, men kan hun være
modig nok til at tro på deres kærlighed? Enlig far, prins ved et tilfælde Intet på en slagmark kunne have

forberedt soldaten Joe Tanner på at blive enlig far! Men Joe vil gøre alt for at beholde sin lille dyrebare Mei,
så han stoler på den uskyldige blonde forsker, der er ivrig efter at hjælpe. Omsorgen for Mai og forholdet
mellem dem bliver stærkere. Men Joe har noget at afsløre for Kelly Vrosis: Han er den fortabte prins af

Ambria!
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kunne have forberedt soldaten Joe Tanner på at blive enlig far! Men
Joe vil gøre alt for at beholde sin lille dyrebare Mei, så han stoler på
den uskyldige blonde forsker, der er ivrig efter at hjælpe. Omsorgen
for Mai og forholdet mellem dem bliver stærkere. Men Joe har noget
at afsløre for Kelly Vrosis: Han er den fortabte prins af Ambria!
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