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Marshall studerer kvinden på båden. Det er ikke tilfældigt, han er her lige nu og her. Det er en del af hans

plan for et perfekt liv. Ava Cavendish, hun er den sidste brik for at få puslespillet til at gå op! Ubrudte løfter
Elizabeth Young formidler ægteskaber for de rigeste af de rige. Hun har hjulpet tre mænd, som var involveret
i en stor skandale, den fjerde er den mand, der 10 år tidligere knuste hende hjerte. Pludselig dukker han op ud
af det blå og hævder, at deres ægteskab aldrig er blevet annulleret, og at han vil have hende tilbage. Ellers
tak! Men kemien mellem dem gnistrer ligesom for 10 år siden … Kærlighed i Ravello Ud af det blå bliver

Annabelle Marsh tilbudt en pause fra sit halvkedelige liv for at arbejde som model på den italienske
Amalfikyst. Annabelle glæder sig til at nyde freden og roen, men i nattens mulm og mørke vender husets ejer

pludselig tilbage ...!
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