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Alessandro Corretti er blevet brændt af, i kirken, lige før sit arrangerede ægteskab. Han undslipper den
skandale hungrende presse og og søger tilflugt på sin yacht, hvor han kan slikke sårene i alene.

Om bord på hans båd, forklædt som tjener, er Eleana. Kvinden der knuste hans hjerte!

Hun er - eller var hans største rivals forlovede og forbudt område. Men på havet er der ingen regler eller
konsekvenser.

Eller er der?

Pigen fra Kaprifoliegården

Phinn Hawkins er en munter pige med mudder på gummistøvlerne og halm I håret, og hun lader sig ikke
charmere af Ty Allardyces flotte udseende eller hans lokkende smil. For han er helt aldeles forfærdelig,

arrogant og irriterende!

Ty Allardyce er en succesrig finansmand med smart jakkesæt og kontor i London, og han har netop købt
Phinns elskede gård. Han forventer, at hun lige så stille og roligt pakker sine ting og forsvinder.

Men han må tro om igen, for Phinn opgiver ikke uden kamp…!
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Phinn Hawkins er en munter pige med mudder på gummistøvlerne
og halm I håret, og hun lader sig ikke charmere af Ty Allardyces
flotte udseende eller hans lokkende smil. For han er helt aldeles

forfærdelig, arrogant og irriterende!



Ty Allardyce er en succesrig finansmand med smart jakkesæt og
kontor i London, og han har netop købt Phinns elskede gård. Han

forventer, at hun lige så stille og roligt pakker sine ting og forsvinder.

Men han må tro om igen, for Phinn opgiver ikke uden kamp…!
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