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Lisa Martinez elsker sin mand. Derfor giver hun efter for fristelsen en sidste gang, det på trods af, at hun og
Max er separeret og snart skal skilles. Men alt forandres, da Lisa opdager at hun er gravid.

Når det siger klik

Den talentfulde fotograf, Coral Dahl, kan ikke tillade sig selv at blive ført på afveje på sin første store
opgave. Den smukke græske private ø, Hydros, er dog intet mod ejeren, magnaten Raffaele Rossinis,

dødbringende karisma. En karisma Coral ikke kan modstå ...

En uge...

Millie Lang havde aldrig troet, at hun ville kaste sig ud i en lidenskabelig affære på en ø i Caribbien. Men da
hun møder den sympatiske Chase Bryan virker det som det rigtige at gøre. En uge! En uge er aftalen.
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