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rejst til smukke Banksia Bay for at begynde forfra. Selv hendes lejemål hos byens ensomme ulv, den
gådefulde Gabe Carver, skal ikke forhindre hende i at fokusere udelukkende på sit nye liv! Gabe er besluttet
på at holde sig for sig selv, selvom han skal dele sit hjem med den unægtelig meget tiltrækkende Nikki. Men
så får en skræmt og ensom hund, der hyler i natten, dem til helt bogstaveligt at støde ind i hinanden! Fulgt af
hundens bedende blik indser Gabe og Nikki, at de bliver nødt til at samarbejde og pludselig smuldrer deres
gensidige planer om at undgå hinanden …   Hendes sande hjem Heather føler sig ydmyget, da Lorenzo
Martelli forlader hende ved alteret. Hun giver hans bror Renato skylden for alt, hvad der er sket, og bliver
forbavset, da alle insisterer på, at Renato kan gøre det godt igen, ved at tage hans brors plads i et arrangeret
ægteskab med hende. Renato er en mægtig mand, der ikke er vant til at tage ordrer. Men han ved, at han er
ansvarlig, og han føler sig forpligtet til at ægte Heather. Hun er bange for at gifte sig med sådan en stolt og

arrogant mand - men deres gensidige tiltrækning er overvældende.. kan hun sige nej?
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