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Sami Argyle havde de mest fantastiske timer i sit liv, i armene på den fremmede italiener Ric Degenoli, indtil
tragedien flåede dem fra hinanden og efterlod hende i sorg og gravid med hans barn.

Nu er Ric begejstret, han har fundet Sami igen, og han er blevet far. Det er den perfekte julegave! Men han
har også noget at fortælle Sami: Han er greve nu og er fastlåst i en kærlighedsløs forlovelse.

Kan Sami og Ric mon bekæmpe oddsene og blive en familie inden juleaften?

En sikker vinder

Riley er en ugift og succesfuld forretningsmand og han ved absolut intet om børn! Men han betragter det som
sin pligt at drage omsorg for Maya og hendes baby. Maya klarer sig ganske udmærket. Hun behøver ikke en
mand til at holde sig i hånden eller en deltidsfar til sin søn. Ikke desto mindre lirker Riley sig vej ind i deres
hjerter. Derfor giver Maya ham et ultimatum: Enten er han en rigtig del af deres liv, eller også er der slet ikke

plads til ham!
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