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tidligere navy SEAL, er i det smukke Toscana, men han har svært ved at glemme tiden ved fronten. Mødet
med Isabella Rossi minder ham om alt det han engang kæmpede for - og alt det han ikke kan få. Isabella ved
hvad det vil sige at hænge fast i fortiden. Siden hun blev enke, har hun gået som i søvne gennem livet. Men
Connors kys vækker hende, og hans mod inspirerer hende til at kæmpe for den kærlighed, som de begge

fortjener. Kærlighed eller business  Enkemanden Cade er enhver kvindes drøm. Men han er ikke interesseret
i et fast forhold. Men så møder han den ludfattige mor, Suzanne Caldwell – indehaveren af den sidste

tredjedel af familieforetagendet. Familien beder nu Cade holde sig på god fod med Suzanne – i hvert fald
indtil de har penge nok til at købe hende ud.
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