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Sander Volakis gør, hvad der passer ham. Han har arbejdet sig til sin succes i forretningsverdenen i stedet for
at læne sig op ad familiens formue, og han nyder sit lidenskabelige, kompromisløse kærlighedsliv. Han har
ingen intentioner om at gifte sig. Og han er ikke til idylliske weekender på landet. Da han går med til at
besøge Westgrave Manor en weekend, er det for at gøre sin far en tjeneste, og han keder sig - indtil han

møder Tally Spencer, der er så køn og veldrejet, at han ikke kan modstå hende.

Sander glæder sig til at forføre hende, uden at være klar over, at en enkelt nat med uskyldige, lille Tally
meget vel kan blive slutningen på hans playboy-tilværelse …

Den hemmelige brudgom

Efter et lynhurtigt bryllup i Venedig opdager Amy, at hendes ægtemand har giftet sig med hende for at sikre
sig en uvurderlig gammel ring! Hun stikker derfor af fra Italien og fortæller aldrig nogen om sit ægteskab med

den skånselsløse mangemillionær Vincenzo Ravenelli.

Amy ved, at hun aldrig vil kunne elske nogen anden mand, som hun har elsket Vincenzo, men fire år efter
ønsker hun at gøre sig fri af fortiden. Hun vender derfor tilbage til Venedig for at konfrontere sig med sin

hemmelige brudgom.
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succes i forretningsverdenen i stedet for at læne sig op ad familiens

formue, og han nyder sit lidenskabelige, kompromisløse
kærlighedsliv. Han har ingen intentioner om at gifte sig. Og han er
ikke til idylliske weekender på landet. Da han går med til at besøge
Westgrave Manor en weekend, er det for at gøre sin far en tjeneste,
og han keder sig - indtil han møder Tally Spencer, der er så køn og

veldrejet, at han ikke kan modstå hende.

Sander glæder sig til at forføre hende, uden at være klar over, at en
enkelt nat med uskyldige, lille Tally meget vel kan blive slutningen
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Den hemmelige brudgom

Efter et lynhurtigt bryllup i Venedig opdager Amy, at hendes
ægtemand har giftet sig med hende for at sikre sig en uvurderlig
gammel ring! Hun stikker derfor af fra Italien og fortæller aldrig
nogen om sit ægteskab med den skånselsløse mangemillionær



Vincenzo Ravenelli.

Amy ved, at hun aldrig vil kunne elske nogen anden mand, som hun
har elsket Vincenzo, men fire år efter ønsker hun at gøre sig fri af

fortiden. Hun vender derfor tilbage til Venedig for at konfrontere sig
med sin hemmelige brudgom.
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