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Da bryllupsfotografen Briana Harper bliver bestilt til at tage forlovelsesbilleder af Nashville hotteste par,
chefen for et pladeselskab Ian og popstjernen Missy Kline, får hun næsten hjertet galt i halsen. Ian var nemlig

Brianas ungdomskærlighed og den mand, hun aldrig har kunnet glemme.

Kan hun klare at møde ham igen? Efter at have overvejet det, beslutter hun sig for at sige ja til opgaven. Hun
tager til hans luksus hus i bjergene. Men en snestorm isolerer dem fra omverdenen, og nu er hun fanget her.

Med sin ekskæreste. I stormen. Alene ...

En rigtig vinder

Hans livsopgave er at få succes. Men følelserne for den nye assistent kommer på tværs.

Hvis Henry Devonshire skal kunne arve sin døende fars forretningsimperium, må han sørge for, at Everest
Records bliver det mest succesfulde pladeselskab i hele branchen. Den eneste, som kan hjælpe ham med at nå
det mål er Astrid Taylor. Kvinden, hvis hjerte, han kæmper for at vinde. At blande forretning og fornøjelse er

aldrig særligt klogt.

Og denne gang kan det - bogstavelig talt - komme til at koste ham en formue ...
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