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Den dygtige London-advokat Ellie Thompson har opgivet at få en mand, hun kan stole på, og klarer sig godt
som stærk, uafhængig og moderne kvinde.

Advokatfirmaets italienske klient Leonizio Fellani er i livskrise, og Ellie træder hjælpende til med sin varme
venlighed, og dagen ender på en højst uventet måde.

Resultatet af denne dag bliver omdrejningspunktet for Ellie og Leonizios spil om magten og fremtiden …

Kronprinsen og arvingen

Monte De Angeliser vendt tilbage til Ambria for at kræve sin trone, og en kvinde, han ikke må få. Pellea vil
aldrig glemme sin tid i Monte’s arme. Men det er mod sin families ønske, og nu er hun gravid med hans barn!

Han har altid ment, at der ikke er plads til kærlighed, men Pelleas mod og lidenskab er uimodståelig. Kan det
være, at denne koldhjertede prins har fundet sin sande skæbne som ægtemand og far?
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Advokatfirmaets italienske klient Leonizio Fellani er i livskrise, og
Ellie træder hjælpende til med sin varme venlighed, og dagen ender

på en højst uventet måde.

Resultatet af denne dag bliver omdrejningspunktet for Ellie og
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Monte De Angeliser vendt tilbage til Ambria for at kræve sin trone,
og en kvinde, han ikke må få. Pellea vil aldrig glemme sin tid i
Monte’s arme. Men det er mod sin families ønske, og nu er hun

gravid med hans barn!

Han har altid ment, at der ikke er plads til kærlighed, men Pelleas
mod og lidenskab er uimodståelig. Kan det være, at denne

koldhjertede prins har fundet sin sande skæbne som ægtemand og
far?
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