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filmstjernen Javier Russo rejser tilbage til den lille ø i Middelhavet, hvor han holdt ferie som barn, for at tage
sit liv op til revision, har han ikke taget højde for, at tv-værten Portia Marlowe har fået nøjagtig samme idé.
Skæbnen vil, at de ender under samme tag, og selvom de ihærdigt forsøger at holde hinanden ud i strakt arm,
bliver det sværere og sværere at ignorere den eksplosive kemi. Aktivisten og millionæren Gemma kæmper,
for det hun tror på. Hendes lokale strand er truet af et stort byggeprojekt, så hun har lænket sig i en dramatisk
protest mod millionæren Rory Devlin! Som et opsigtsvækkende stunt, er det uvurderligt? Men Gemma bliver

distraheret af sin ubelejlige tiltrækning overfor Bossen selv! Lækker, rig og hensynsløst kynisk, denne
karrierehaj er alt Gemma har svoret at undgå. Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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