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Fortiden er ved at indhente politikeren Xander Langston. Lige da hans valgkamp skal skydes igang, bliver et
gammelt lig gravet op på familiens gård og skandalen truer. Da han vender hjem, bliver det hele dog

overskygget af gensynet med Rose Pierce, som besætter alle hans tanker.

Hans første kærlighed er blomstret til en strålende skønhed. Xander havde afskrevet deres kærlighed, men må
nu indse, at den ikke er rustet. Men livet er ikke altid en dans på roser, for Rose har også en hemmelighed -
og hvis den kommer frem, er der risiko for, at det vil sætter en stopper for deres anden chance for at finde

kærligheden og for at den ødelægger Xanders karriere for evigt.

Storbyjunglen

Jason kaster et blik på sin mobil. Jo, den er god nok - Lauren er gravid. Efter de havde en engangsaffære på
hendes kontor! Nu er han virkelig på den. Den nye millionkunde, hvis motto er "Familie betyder alt", kan
gøre det af med Jason og Maddoxbureauet med et fingerknips, hvis de vidste, hvad deres reklamemand har

gang i. Nu er det på tide, at Jason Reagert, reklameverdens nye stjerneskud, spiller sine kort rigtigt.

Lauren Presley kan ikke overskue flere komplikationer. Hun er gravid og single, og hendes
økonomiansvarlige er lige blevet afsløret som svindler. Som om, det ikke er nok, er Jason på vej fra San

Franscisco til New York for at se hende. Hvad mon han vil?
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Fortiden er ved at indhente politikeren Xander Langston. Lige da
hans valgkamp skal skydes igang, bliver et gammelt lig gravet op på
familiens gård og skandalen truer. Da han vender hjem, bliver det

hele dog overskygget af gensynet med Rose Pierce, som besætter alle
hans tanker.

Hans første kærlighed er blomstret til en strålende skønhed. Xander
havde afskrevet deres kærlighed, men må nu indse, at den ikke er
rustet. Men livet er ikke altid en dans på roser, for Rose har også en
hemmelighed - og hvis den kommer frem, er der risiko for, at det vil
sætter en stopper for deres anden chance for at finde kærligheden og

for at den ødelægger Xanders karriere for evigt.

Storbyjunglen

Jason kaster et blik på sin mobil. Jo, den er god nok - Lauren er
gravid. Efter de havde en engangsaffære på hendes kontor! Nu er han

virkelig på den. Den nye millionkunde, hvis motto er "Familie
betyder alt", kan gøre det af med Jason og Maddoxbureauet med et
fingerknips, hvis de vidste, hvad deres reklamemand har gang i. Nu



er det på tide, at Jason Reagert, reklameverdens nye stjerneskud,
spiller sine kort rigtigt.

Lauren Presley kan ikke overskue flere komplikationer. Hun er
gravid og single, og hendes økonomiansvarlige er lige blevet afsløret

som svindler. Som om, det ikke er nok, er Jason på vej fra San
Franscisco til New York for at se hende. Hvad mon han vil?
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