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Den engelske hotelmagnat Warwick Kincaid elsker at tage chancer, bare ikke når det handler om kone og

børn. Så rygtet vil vide, at ét år er grænsen for, hvorlænge han kan udholde at være sammen med den samme
kvinde.   I Sydney møder han hotelreceptionisten Amber Roberts, og tilbyder hende, at hun kan flytte ind i
hans luksuslejlighed. Amber går med til det i håbet om, at hendes chef måske alligevel har ændret sig. Men

efter ti måneder begynder Warwick at blive mere kølig og reserveret. Er Ambers tid som magnatens
elskerinde ved at nærme sig sin afslutning? Portræt af kærlighed Kunstneren Alexa Harcourt møder

forretningsmanden Guy de Rochemont, da hun skal male hans portræt, og tiltrækningen er umiddelbar. De
fortsætter med at mødes, og han tilbyder hende et liv i luksus. Men deres vidunderlige tid sammen bliver

kort. Den rige Guy har nemlig pligter, og for at redde familieimperiet, må han gifte sig med en anden. Så på
trods af, at han elsker Alexa, er de tvunget til at skilles, for Alexa vil være mere end blot en elskerinde! TV-

stjernen og sekretæren Kender du den der følelse? Du møder den mest vidunderlige mand og får
sommerfugle i maven. Sådan var det, første gang jeg mødte Phin, min fantastiske TV-stjerne-chef. Jeg må
tage mig sammen. Det kan godt være, at Phin er vidunderlig, men han kommer altid for sent, er totalt
uorganiseret - min totale modsætning. Men på en eller anden måde giver han mig, den åh-så-fornuftige

Summer, lyst til at slå sig løs.

 

Ungkarl for evigt Den engelske hotelmagnat Warwick Kincaid
elsker at tage chancer, bare ikke når det handler om kone og børn. Så
rygtet vil vide, at ét år er grænsen for, hvorlænge han kan udholde at

være sammen med den samme kvinde.   I Sydney møder han
hotelreceptionisten Amber Roberts, og tilbyder hende, at hun kan

flytte ind i hans luksuslejlighed. Amber går med til det i håbet om, at



hendes chef måske alligevel har ændret sig. Men efter ti måneder
begynder Warwick at blive mere kølig og reserveret. Er Ambers tid
som magnatens elskerinde ved at nærme sig sin afslutning? Portræt
af kærlighed Kunstneren Alexa Harcourt møder forretningsmanden
Guy de Rochemont, da hun skal male hans portræt, og tiltrækningen
er umiddelbar. De fortsætter med at mødes, og han tilbyder hende et
liv i luksus. Men deres vidunderlige tid sammen bliver kort. Den rige
Guy har nemlig pligter, og for at redde familieimperiet, må han gifte
sig med en anden. Så på trods af, at han elsker Alexa, er de tvunget
til at skilles, for Alexa vil være mere end blot en elskerinde! TV-
stjernen og sekretæren Kender du den der følelse? Du møder den
mest vidunderlige mand og får sommerfugle i maven. Sådan var det,
første gang jeg mødte Phin, min fantastiske TV-stjerne-chef. Jeg må
tage mig sammen. Det kan godt være, at Phin er vidunderlig, men

han kommer altid for sent, er totalt uorganiseret - min totale
modsætning. Men på en eller anden måde giver han mig, den åh-så-

fornuftige Summer, lyst til at slå sig løs.
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