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Laura Beth er gravid og fallit, så hendes eneste mulighed er at tage et job hos den melankolske men geniale
Antonio Bartulocci. Det kan godt være, han er mørk og flot, men den iltre italiener viser sig at være en
besværlig chef!
Antonio har ikke kunnet male, siden han fandt ud af, at hans (eks)kone havde flere affærer. Men han bliver
fanget af Lauras uskyldige skønhed, og han begynder at spekulere på, om hun er nøglen til det talent, han
troede, han havde mistet for altid. Det er et mirakel, der til stadighed minder ham om den eneste gode ting i
hans liv: Laura Beth!
Valentine bryluppet
Louise er netop blevet tilbudt et job. Max vil bruge hendes ekspertise som PR rådgiver til at redde
familieforetagendet. Men efter at Louise har opdaget, hun er blevet adopteret, føler hun ikke ligefrem, hun
står i gæld til familien Valentine. Men loyaliteten vinder, og gnisterne flyver, når Max og hende arbejder
sammen. Der har altid været noget mellem dem, skønt Max har vidst, det var forbudt område.

Hans muse
Laura Beth er gravid og fallit, så hendes eneste mulighed er at tage et
job hos den melankolske men geniale Antonio Bartulocci. Det kan
godt være, han er mørk og flot, men den iltre italiener viser sig at
være en besværlig chef!
Antonio har ikke kunnet male, siden han fandt ud af, at hans
(eks)kone havde flere affærer. Men han bliver fanget af Lauras
uskyldige skønhed, og han begynder at spekulere på, om hun er
nøglen til det talent, han troede, han havde mistet for altid. Det er et
mirakel, der til stadighed minder ham om den eneste gode ting i hans
liv: Laura Beth!
Valentine bryluppet
Louise er netop blevet tilbudt et job. Max vil bruge hendes ekspertise
som PR rådgiver til at redde familieforetagendet. Men efter at Louise
har opdaget, hun er blevet adopteret, føler hun ikke ligefrem, hun
står i gæld til familien Valentine. Men loyaliteten vinder, og
gnisterne flyver, når Max og hende arbejder sammen. Der har altid
været noget mellem dem, skønt Max har vidst, det var forbudt
område.
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