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Da Lily Writhington og Fyrst Marco di Lucchesi tager på en rundtur i det nordlige Italien for at finde
inspiration til en udstilling, syder luften mellem dem. Men da skygger fra Lilys fortid dukker op for

at hjemsøge hende, må Marco tilbyde Lily den beskyttelse og tryghed, hun har brug for.

Et løfte om kærlighed

I følge Angie, er Roque en arrogant skiderik, som har været hende utro. I følge Roque, har Angie for længst
sat deres ægteskab over styr, ved altid at lade sin forbandede bror komme først. Lettelsen er derfor stor, da de
endelig skal underskrive skilsmissepapirerne. Men det trækker ud og gamle minder vækkes til live, for kunne

det tænkes?

Ørkenhelten

Da Lisa kommer til skade i Moquansaids ørken, hun er alene, og det begynder at blæse op til sandstorm.
Tuareg al Shaldor finder Lisa og passer på hende, i sit telt i ørkenen. Lisa kan ikke lade være med at falde for

Tuareg. men tør hun drømme om mere?
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