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Kærligheden er ikke noget for den intelligente advokat, Charlotte Aldridge, som foretrækker at fokusere på
sin karriere. Men efter en enkelt, vidunderlig nat med Lucien Duval, får hun vendt op og ned på hele sin

verden.

Charlotte rører noget i Lucien, som han troede, han havde sagt farvel til for altid. Og da hun fortæller ham
den største nyhed, han nogensinde har fået, er han fast besluttet på ikke at lade fortiden gentage sig. Men

fortiden kan man som bekendt ikke løbe fra.

Hendes italienske forbindelse

Charlotte Patterson er træt af at leve i skyggen af sine kønnere og mere populære søstre, så hun beslutter sig
for at forlade Manhattan og finde ud af, hvad Italiens dolce vita har at tilbyde. God mad, fine vine og lækre
mænd? Men selv med Charlottes tur til støvlelandet kan hun ikke undslippe en rystende familiehemmelighed,
der bliver afsløret i Larkville, Texas, så hun søger trøst i armene på den mystiske enkemand, Lucio Constello.

De kan umuligt bekæmpe den gensidige tiltrækning, og de tilbringer en lidenskabelig nat sammen. En nat,
der kommer til at påvirke deres liv langt mere, end de nogensinde kunne have forestillet sig.
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