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Prins Rafael må fra den ene dag til den anden tage sig sammen og overtage forpligtelserne med at styre sit
land. Desværre betyder disse forpligtelser også, at han må følge en gammel klausul om at være forlovet eller

gift indenfor to måneder. Han har fundet en kvinde, men er hun det rigtige valg? Og hvorfor er hun nu
forsvundet?

Charlie kender intet til kongelige og viser det sig, heller intet til sin egen familie, da Rafe viser hende et
billede af hendes tvillingesøster. Hun indvilger dog i at være hans falske forlovede, til hendes søster kommer

tilbage. Er hun jaloux på Olivia og nærer følelser for prinsen?

Valtieris brud

Lydia Fletcher har skiftet kokkehuen ud med et brudeslør. Hun deltager nemlig i en konkurrence om at se,
hvor langt hun kan rejse i en brudekjole! Hun er fast besluttet på at vinde bryllupsfesten til sin elskede søster,
men et tilfældigt møde med den flotte, men tilbageholdende enkemand Massimo Valtieri stod ikke nævnt i
konkurrencebetingelserne! Massimo ønsker at hjælpe, da Lydia taber konkurrencen i sidste øjeblik. Han
tilbyder hende at stille sit storslåede palazzo til rådighed til hendes søsters bryllup, hvis Lydia til gengæld
hjælper ham på ejendommen. Men heden mellem dem brænder stærkere end den toskanske sol, så det er

måske ikke kun søsterens bryllup, som Lydia ender med at skulle planlægge.
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Prins Rafael må fra den ene dag til den anden tage sig sammen og
overtage forpligtelserne med at styre sit land. Desværre betyder disse
forpligtelser også, at han må følge en gammel klausul om at være
forlovet eller gift indenfor to måneder. Han har fundet en kvinde,
men er hun det rigtige valg? Og hvorfor er hun nu forsvundet?

Charlie kender intet til kongelige og viser det sig, heller intet til sin
egen familie, da Rafe viser hende et billede af hendes tvillingesøster.
Hun indvilger dog i at være hans falske forlovede, til hendes søster
kommer tilbage. Er hun jaloux på Olivia og nærer følelser for

prinsen?

Valtieris brud

Lydia Fletcher har skiftet kokkehuen ud med et brudeslør. Hun
deltager nemlig i en konkurrence om at se, hvor langt hun kan rejse i
en brudekjole! Hun er fast besluttet på at vinde bryllupsfesten til sin

elskede søster, men et tilfældigt møde med den flotte, men
tilbageholdende enkemand Massimo Valtieri stod ikke nævnt i

konkurrencebetingelserne! Massimo ønsker at hjælpe, da Lydia taber



konkurrencen i sidste øjeblik. Han tilbyder hende at stille sit
storslåede palazzo til rådighed til hendes søsters bryllup, hvis Lydia
til gengæld hjælper ham på ejendommen. Men heden mellem dem
brænder stærkere end den toskanske sol, så det er måske ikke kun
søsterens bryllup, som Lydia ender med at skulle planlægge.
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