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Posy mangler den livserfaring og gnist, der skal til for at danse solo i de klassiske balleteventyr. Kronprins
Nico mangler en kronprinsesse og lysten til at være kronprins. Begge vender de omverden ryggen og søger
mod stranden nedenfor Villa Rosa for at være alene – samtidig! De finder trøst i hinandens arme på den øde
eventyrstrand, men de er ikke så alene, som de tror. Konsekvenserne tvinger dem ud på et eventyr, mere ægte
end det der udspilles på de skrå brædder, og mere intenst end det hidtil er set i paladset på L'Isola dei Fiori.
Begge finder, hvad de manglede, men hvordan vælger Posy mellem eventyret på scenen og virkelighedens
eventyr?
En dag til at finde en ægtemand
Ellie Winston skal adoptere sin afdøde venindes barn. Men hun har et kæmpestort problem; Hun skal være
gift for at kunne adoptere Jiao! Hvor kan en kvinde finde en mand på en dag?
Da den hensynsløse milliadær Finn McKenna henvender sig til Ellie med et forslag er han totalt uforberedt på
Ellies frieri. Finn lader aldrig nogen komme tæt på, selv ikke en så festlig og spændende som Ellie.
Men at sige ’ja’ uden egentlig at mene det kan få selv de mest stædige til at vågne op og opdage, hvad de har
savnet.
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finder, hvad de manglede, men hvordan vælger Posy mellem
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