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Da den spanske hotelmillionær Xavier Ramos ankommer til det lille australske motel, han har opkøbt, er han
ikke forberedt på mødet med hotellets tidligere ejer, den smukke, genstridige Wynne. Han vil gerne beholde

hende på motellet og kan også godt se fordelene ved hendes brogede medarbejderskare, men vil de
overhovedet kunne samarbejde, og vil han være i stand til at modstå hendes dragende kraft?

Wynne er klar til kamp. Hun vil gøre alt for at beskytte de mennesker, hun holder så meget af. Hun er fast
besluttet på at overbevise Xavier om, at charme og varme er meget mere værd end overdådig luksus, men vil

det lykkes, når fortidens skygge hviler over dem?

Dyrlægen og hestehviskeren

Da Alexandra Patterson ankommer til Wararra Stutteri, skifter hun bylivet ud med et liv midt i ingenting. Som
nyuddannet dyrlæge forventes det måske, at hun vil foretrække forkælede hundehvalpe frem for præmierede

hingste, men Alex er fast besluttet på at vise, at hun kan klare det.

Den dystre avler, Jack Connor, får noget af et chok. Kvinderne i hans liv har aldrig voldt ham andet end
smerte, og det var meningen, at Alexandra skulle have været Alexander. I stedet står der nu en lillebitte blond

pige foran ham med sin lyserøde kuffert og er irriterende tiltrækkende!
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Da den spanske hotelmillionær Xavier Ramos ankommer til det lille
australske motel, han har opkøbt, er han ikke forberedt på mødet

med hotellets tidligere ejer, den smukke, genstridige Wynne. Han vil
gerne beholde hende på motellet og kan også godt se fordelene ved
hendes brogede medarbejderskare, men vil de overhovedet kunne
samarbejde, og vil han være i stand til at modstå hendes dragende

kraft?

Wynne er klar til kamp. Hun vil gøre alt for at beskytte de
mennesker, hun holder så meget af. Hun er fast besluttet på at

overbevise Xavier om, at charme og varme er meget mere værd end
overdådig luksus, men vil det lykkes, når fortidens skygge hviler

over dem?

Dyrlægen og hestehviskeren

Da Alexandra Patterson ankommer til Wararra Stutteri, skifter hun
bylivet ud med et liv midt i ingenting. Som nyuddannet dyrlæge
forventes det måske, at hun vil foretrække forkælede hundehvalpe



frem for præmierede hingste, men Alex er fast besluttet på at vise, at
hun kan klare det.

Den dystre avler, Jack Connor, får noget af et chok. Kvinderne i hans
liv har aldrig voldt ham andet end smerte, og det var meningen, at
Alexandra skulle have været Alexander. I stedet står der nu en
lillebitte blond pige foran ham med sin lyserøde kuffert og er

irriterende tiltrækkende!
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