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Diana bliver ansat som fysioterapeut hos Edward St. Cyr, der er kommet til skade i en bilulykke. Hun gør alt
for at optræde professionelt, men det lykkes ikke. Hun falder pladask for den flotte playboy, der under ingen
omstændigheder vil binde sig til noget som helst.
I fortidens vold
Kong Kairos beviser, at der bag hans rolige og fattede ydre er en stolt og stærk regent, som ikke vil lade
noget komme i vejen for sit ansvar. End ikke hans hustru, som så tydeligvis afskyr ham! Men da han næsten
ikke kan klare mere, har Tabitha en chokerende nyhed ...
For altid min
Leo er vant til at omgås Londons modeltynde karrierekvinder, som gør alt for ham. Heather derimod - en
landlig, frodig kunstner, som i hans nærhed opfører sig som en kat på et varmt bliktag ...
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