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Bryllupsfotografen Regina O’Ryan virkeliggører håbløst romantiske brudes store drømme. Hun lever selv i et
proformaægteskab med en mand, som hun knapt nok kender. Et ægteskab, hun gerne vil ud af. For den rige
forretningsmand Dell O’Ryan er ægteskab ikke andet end en forretningsaftale. Han er parat til at gøre alt for
at beholde sin hustru og undgå en skandale. Han stiller hende et ultimatum: to måneder, derefter kan Regina
få sin skilsmisse. Men som dagene går, indser Dell, at følelser er noget, man ikke kan styre! Askepotdrømme

Iona Lockwood er fattig, gravid og alene og hun trænger til et sted at bo. Da arkitekten Dan Hamilton
opdager, at Iona bor i den tomme bygning, han har købt, ved han, at han burde bede hende om at forsvinde.
Men Dan kan ikke vende ryggen til en gravid kvinde, han tilbyder hende i stedet et job som husholderske. Da

Iona træder ind i hans smukke hus, føler hun sig som Askepot, men hun ved jo, at drømme ikke går i
opfyldelse. Hun er der for at holde hus og ikke for at forelske sig i millionæren, der reddede hende.   På jagt
efter sin far Da Leyne Rowberry tilbyder at passe sin 11-årige niece, regner hun bestemt ikke med at blive

involveret i Pips jagt på sin far. Leynes søgen fører hende til den charmerende Jack Dangerfield. Han
behandler Leyne og Pip, som om de er en rigtig familie, ture til London og skovture på landet. Leyne er ved

at falde for Jack, men hun holder sine følelser hemmelige for Pips skyld, indtil hun opdager Jacks
hemmelighed ...
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