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i Italien At skulle planlægge et bryllup på en italiensk vingård nær Rom kan virke som et drømmescenarie,
men desværre minder det samtidig Jules om, at hun har langt igen, før hun selv kan få sine drømme opfyldt.
Faktisk er hun endnu ikke engang helt klar over, hvad de drømme går ud på. Hun ved mere om, hvad hun for
enhver pris skal undgå. En ting ved hun imidlertid: hendes søster Lizzie skal have et mindeværdigt bryllup.

Så hun sætter alle sejl til, og får undervejs modstræbende hjælp af gommens bror og forlover, Stefano
DeFiore.   Den hjemvendte datter Jenny havde fjerne, glade minder om sin far, som hun havde savnet så
længe, og har endelig fået selvtillid nok til at opsøge ham. Men der er en mand, der står i vejen for hende:
Den arrogante og dystre Jason Welborn, som er hendes fars partner. Det er tydeligt, at han ikke synes om, at
hun er vendt hjem for altid. Jason er overbevist om, at pigen udelukkende er kommet for at kræve sin bid af
kagen, for så at stikke af til New York igen. Men Jenny lader til at være fast besluttet på at blive. Og det

bliver sværere og sværere for ham at stå for hende ...
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