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Jack forlod Caroline for fem år siden, fordi hun ikke ville opfylde hans højeste ønske om at få børn. I de fem
år, der er gået siden da, har de hver især sørget over tabet af den, de elskede, men ingen af dem har taget mod

til sig og har taget kontakt.

Nu er Jack tilbage i London igen, og deres veje krydses, fordi Caro har brug for en privatdetektiv. Det slår
stadig gnister mellem dem, men kan de mon finde ud af at arbejde tæt sammen, uden at det gamle nag dukker

op til overfladen igen?

Skønheden på ranchen

Cole Parrish ankommer til the Bar H Ranch for at søge arbejde – og ikke andet. Ikke for at slå sig ned og
bestemt ikke for at blive fristet af den mørkhårede skønhed, der styrer ranchen helt alene. Rachel har brug for
al den hjælp hun kan få, da hun pludselig får ansvaret for en baby. Cole kan ikke blive – han har aldrig lovet
noget! Men alligevel smelter Rachels hjerte ved synet af den alvorlige cowboy, der vugger den lille baby i

sine arme. Og hvis Cole har så travlt med at komme af sted, hvorfor er han så stadig på ranchen?
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Skønheden på ranchen

Cole Parrish ankommer til the Bar H Ranch for at søge arbejde – og
ikke andet. Ikke for at slå sig ned og bestemt ikke for at blive fristet
af den mørkhårede skønhed, der styrer ranchen helt alene. Rachel har
brug for al den hjælp hun kan få, da hun pludselig får ansvaret for en
baby. Cole kan ikke blive – han har aldrig lovet noget! Men alligevel
smelter Rachels hjerte ved synet af den alvorlige cowboy, der vugger
den lille baby i sine arme. Og hvis Cole har så travlt med at komme

af sted, hvorfor er han så stadig på ranchen?
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