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kommer ægteskabet, og Justice St. John har en plan. Med en idiotsikker ligning designer den geniale

videnskabsmand et program, der kan finde den perfekte kvinde. Men efter en nats uventet lidenskab opdager
han, at Daisy Marcellus alligevel er den helt forkerte kvinde, og han må tilbage til tegnebrættet. Men deres
lidenskab har konsekvenser. Og da Daisy, med lille Noelle på slæb, finder ham, bringer hun liv og farver og
kaos ind i hans kolde og ordentlige verden. Deres forhandlinger om fremtiden er lige begyndt, da Daisy

opdager, at han stadig leder efter den perfekte kone ... En ganske særlig arv Gray MacInnes var gået med til
denne velgørenhedsfest udelukkende for at møde den pige, han så i sine tanker. Men han anede ikke, hvad
han skulle sige, hvis han virkelig kom til at stå ansigt til ansigt med Catherine Thorne. "Hej, jeg har din

mands hjerte, og jeg tror nok, at jeg kan huske dig." Ja, den var god. Hun ville løbe skrigende bort. Men selv
om han aldrig kom til at tale med hende, ville han i det mindste omsider kunne se, hvordan hun passede med
den pige, han havde inde i hovedet. Mike Thorne måtte have elsket sin kone højt. Og nu bankede Mike

Thornes hjerte i en anden mands bryst. Hans bryst ...
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