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En ting er at blive afvist. Men at blive afvist i en direkte radioudsendelse bringer ydmygelsen til nye højder!

Da Georgia Stones kæreste takker nej til hendes frieri over radioen, skal hun lære at stå på egne ben. Men på
grund af en klausul i hendes kontrakt, må hun gøre det under konstant overvågning af den indelukkede

programchef, Zander Rush. Og det bliver starten på Georgias år! Med en lang række aktiviteter, der strækker
sig fra salsalektioner til spionskole, begynder Georgia at få smag for eventyret. Intet er dog mere eventyrligt,
end hendes stadig mere komplicerede og lidenskabelige forhold den gådefulde Zander. Men at fortælle ham,

at hun er parat til mere end en kort affære ...? Helt sikkert Georgias mest skræmmende udfordring!

Elskerinden

Glorias hedeste drømme bliver til virkelighed, da den uimodståelige Rafaello Grazzini kaster sig ud i en
lidenskabelig affære med hende. Rafaellos charme og galante manerer får Gloria til at føle sig som en

prinsesse. Eventyret varer imidlertid ikke ved, da Rafaellos far, som ikke ser velvilligt på deres forhold, får
stoppet det med ufine metoder.

Adskillige år senere kommer Gloria ud i en desperat situation og beder Rafaello om hjælp. Rafaello, der er
lige så arrogant, som han er smuk, indvilliger i at hjælpe, men han stiller én betingelse - at Gloria bliver hans

elskerinde ...
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