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Clara kan ikke fatte, at hendes søns far i virkeligheden var mangemillionær, og at han har efterladt sin formue
til lille Hank. Da hun tilbringer juledagene med mandens familie i New York, er der kun et problem. Hans

tvillingebror, Grant, er slet ikke til at stå for …

Konge for folket

Som nykronet konge af Alma, har Juan Carlos nok at tænke på, men til sin kroning får han øje på en kvinde,
der minder om hans barndoms eventyrsnedronning. Heldigvis viser det sig, at hun er prinsesse, så der er intet

til hinder for, at Juan Carlos kan gøre kur til hende. Men hvad nu hvis Portia nu ikke er en prinsesse?

Moretti-arvingen

Marco har svoret, at han aldrig vil forelske sig. I stedet har han valgt at satse på en fremgangsrig karriere.
Men Virginia har besluttet sig for at ændre på det.
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