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Da rigmandsdatteren Morgan Monroe omsider indser, at den mand, hun skal giftes med, slet ikke er hendes
eget valg, men derimod hendes fars, stikker hun af på vej op ad kirkegulvet. En af hendes fars

samarbejdspartnere, den spanske millionær Riccardo Ochoa, bliver sendt ud for at få hende hjem i folden
igen. Hun ved, at det er helt forkert at forestille sig en kærlighedsaffære med ham, men det føles bare så

rigtigt at drømme om ham.

At elske igen

Siden sin hustrus død har arkitekten Brendan Grant følt, at hans hjerte er frosset til is og er blevet
uigennemtrængeligt. Men så bringer en syg kat ham modvilligt til Nora Andersons dør. Nora siges at kunne
heale syge skabninger, men Brendan funderer over, om hendes healende evner også virker på mennesker. For

hans forsvarsværker begynder at smelte, mens han er sammen med Nora og hendes forældreløse nevø.
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