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fra lokale kilder, at rigmandsdatteren Sadie Price er vendt hjem til Royal efter tre år i Houston. Men hun er
ikke kommet tilbage alene! Med sig har hun to små søde tvillingepiger på lidt over to år! Det store spørgsmål
er: Hvem er faren til de små? Sadie Price er blevet set flere gange sammen med rigmandssønnen fra Royals
største ranch Rick Pruitt, så man kan måske begynde at gætte. Især efter at Rick har friet til Sadie, offentligt i

Texas Cattleman’s Club! Hvornår brylluppet skal, stå vides dog ikke, for der hersker en vis usikkerhed
omkring Sadies svar til Rick. Det kønne par er ellers set flere gange sende hinanden hede blikke, så mon ikke
der er grobund for et lidenskabeligt ægteskab? Et forførerisk forræderi Direktøren for reklamebureauet,
Brock Maddox, er blevet forrådt af sin nærmeste medarbejder, Elle, som også er hans elskerinde! Og da det
bliver afsløret, opdager han, at Elle også skjuler en endnu større hemmelighed for ham. Hun er gravid - med
hans barn! Nu er der ikke tid til flere fejltagelser, så Brock kræver at Elle gifter sig med ham. På den måde får
han både kontrol over barnet og den kommende mor. Det er ihvertfald hvad fornuften fortæller ham. Men
hjertet siger noget andet. For hvad pokker skal han stille op med det dejlige, men svigefulde pigebarn?
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