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Georgia Adams er pr-direktør i Carson Newports entreprenørfirma. De har begge klaret sig godt trods en svær
opvækst, Georgia som kastebold mellem forskellige plejefamilier, Carson, sammen med sine brødre, som barn
af en hårdtarbejdende enlig mor. De har begge svært ved at stå i mod, men langsomt sniger kærligheden sig
ind på dem. Bevar drømmen Liberty er nået langt her i livet. Hun har lagt sin fortid bag sig, har et godt job,
en rar lejlighed og en tilværelse, som hun aldrig havde turdet drømme om. Hendes chef er en af samfundets

spidser, og selvom hun beundrer ham, ved hun godt, at det aldrig kan blive til andet end en drøm ...
Forgyldte hemmeligheder Han må forsvare sin arv. Da skandalen truer luksusauktionshuset, som bærer hans
familienavn, frygter Vance Waverly, at det er en af de ansatte, som fodrer medierne med rygter om huset. Kan

hans pragtfulde sekretær, Charlotte Potter, være ude på at knuse Waverly?
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