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sammen i deres fælles elendighed. Angelo kunne altid finde trøst og opbakning hos Lucia, når de andre var
efter ham, og Lucia elskede den pjaltede, sjove, vrede dreng fra første blodtud. Men kan hun også elske den
voksne Angelo, når hans vrede er blevet til kompromisløs hævntørst? Angelo har arbejdet sig til den anden
ende af den sociale rangstige og kan nu tilbyde stuepigen Lucia guld, luksus og diamanter. Problemet er bare,
at Lucia er komplet ligeglad med guld, luksus og diamanter. Og hvad gør en mangemillionær så? Mit indiske
eventyr Første stop: Taj Mahal Indstillet på at glemme alt om sin mands utroskab er Tamara Rayne draget
til Indien på sit livs rejse. Hun er fast besluttet på at finde tilbage til sit sande sprudlende jeg, og komme
videre med livet. Kærlighed er ikke på hendes dagorden, så hun opdager stort set ikke da en af fortidens
skikkelser, Ethan Brooks, stiger ombord på hendes tog. Næste Stop: Opfyldelsen af en drøm? Den
eftertragtede entreprenør har begæret Tamara, siden han mødte hende første gang. Under Indiens glødende sol
indser Ethan, at han nu har ventet længe nok …
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