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– Der skal være plads til børn. De skal bare ikke være der, hvor jeg er.

Carl McAvoy, administrerende direktør i et firma, der sælger babyprodukter, er ikke specielt vild med børn.
Hvilket han får røbet under et interview og pludselig har han firmaets kunder på nakken!

Hans job står på spil, og imagekonsulenten Julia Stillwell bliver sat til at rette op på det beskadigede rygte.
Til sin egen overraskelse bliver Carl tiltrukket af Julia og hendes ligefremme væsen. Men hvis han vil have

hende, så må han først overvinde en forhindring: hendes to små børn …

I den syvende himmel

Sikke et tilbud ! At blive valgt til at være passager i en varmluftsballon sammen med en af Barcelonas
hotteste og rigeste ungkarle Rafael Sandoval.

Bare glide langsomt hen over Spaniens smukke vidder og samtidig deltage i et spændende væddeløb.

Men Amalia Catalon nægter pure. For det første har hun ansvaret for sin yngre bror. For det andet har hun
højdeskræk. Og for det tredje, hvad skal hun lige tale med ham om? i hele 11 dage?
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