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Hvem har lyst til at kaste sig ud i en affære med sin nye chef, efter at have brugt flere timer på at trøste hans
tidligere elskerinder over telefonen? Nej, vel?

Som personlig assistant går Ella ingen steder uden sin "Santo-taske". Den indeholder de ting, der skal til for
at håndtere de daglige udfordringer i hendes chef Santo Correttis liv. Hovedpinepiller, solbriller – og

kondomer.

Santo har brug for tingene i tasken, for skandalerne vælter ned over ham. Hans familie ligger i åben krig.
Hans bror er røget i fængsel, og optagelserne til hans seneste film går ad helvede til. Han har brug for lidt

uforpligtende sex. Men Ellas hjerte er ikke en del af playboyens nødhjælpsforsyninger.

Bryllupsarrangøren og milliardæren

Årets bryllup! Bryllupsarrangøren Sylvie Smith afholder fundraising fyldt med glitter og glamour: Et
bryllupsshow på en herregård. Hun er endda blevet overtalt til at foregive at være bruden – en brud, der er

gravid i femte måned! Bruden alle taler om!

Det burde være enhver piges drøm at designe et bryllup, hvor ingen udgifter er blevet sparet, men Sylvie er
bare ikke en rigtig brud. Herregården Longbourne er hendes barndomshjem og har været i slægten i

generationer, og hun har lige opdaget, at den nye ejer er Tom McFarlane – hendes barns far, han ved det bare
ikke. Nu står Tom foran hende, ser på hende mave ...
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