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Mitch’ bror skal giftes med Mitch’ ekskæreste! Fint med Mitch, men vinmilliardæren overtaler alligevel sin
assistent, Lila, til at tage med til vingården i Spanien og spille hans forlovede i to uger, så familien ikke

drukner ham i sympati under bryllupsfestivitassen.

Og det er nemt for Lila at spille forelsket. Hun har været det fra første arbejdsdag, og nu forelsker hun sig
også i en familie og en vingård. Nye sider af Lila dukker op, da hun smider de tykke brilleglas og det
kedelige tøj, men hun holder stadig på en hemmelighed, der frustrerer Mitch lige så meget, som hans

gådefulde og overraskende smukke assistent fascinerer ham.

Soldatens kæreste

Nate Calhoun er vendt tilbage fra specialstyrkerne, men kæmper med at tilpasse sig livet i den lille by. Så det
er en lettelse at trække sig tilbage til gæstehuset med minderne og en flaske whisky som eneste selskab.

Sarah Anderson er den eneste, der kan se Nates smerte igennem hans vrisne ydre. Dengang, de som unge var
kærester, var de uadskillelige – indtil han rejste og knuste hendes hjerte. Men da de begynder at omgås

hinanden, som de gjorde engang; red om kap, hang ud og sludrede om løst og fast,finder de ud af, at det, de
engang havde, ikke er helt dødt …
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Mitch’ bror skal giftes med Mitch’ ekskæreste! Fint med Mitch, men
vinmilliardæren overtaler alligevel sin assistent, Lila, til at tage med
til vingården i Spanien og spille hans forlovede i to uger, så familien

ikke drukner ham i sympati under bryllupsfestivitassen.

Og det er nemt for Lila at spille forelsket. Hun har været det fra
første arbejdsdag, og nu forelsker hun sig også i en familie og en
vingård. Nye sider af Lila dukker op, da hun smider de tykke
brilleglas og det kedelige tøj, men hun holder stadig på en

hemmelighed, der frustrerer Mitch lige så meget, som hans gådefulde
og overraskende smukke assistent fascinerer ham.

Soldatens kæreste

Nate Calhoun er vendt tilbage fra specialstyrkerne, men kæmper med
at tilpasse sig livet i den lille by. Så det er en lettelse at trække sig
tilbage til gæstehuset med minderne og en flaske whisky som eneste

selskab.

Sarah Anderson er den eneste, der kan se Nates smerte igennem hans
vrisne ydre. Dengang, de som unge var kærester, var de uadskillelige



– indtil han rejste og knuste hendes hjerte. Men da de begynder at
omgås hinanden, som de gjorde engang; red om kap, hang ud og
sludrede om løst og fast,finder de ud af, at det, de engang havde,

ikke er helt dødt …
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