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Når tre er en for mange … Tror du på kærlighed ved første blik? Det gjorde Jenni Hunter og Alex
Dangerfield, og de giftede sig, få uger efter de mødtes første gang! Men så forvandt Alex på bryllupsnatten og
efterlod en ensom, og vred, Jennie i deres bryllupssuite. En måned senere har Jennie opgivet alt håb om at se
sin bortløbne ægtemand igen. Men Alex kommer tilbage med sit lille barn på slæb! Hun bliver chokeret over,
at Alex har været gift før og føler sig umiddelbart fristet til at forsvinde. Men så, tja, en stædig karrierekvinde
kan trods alt ikke vende ryggen til en lille pige, der trænger til en ren ble eller en ægtemand med ren og skær
panik i øjnene … Sammenlignet med at skulle håndtere et utal af klienter er sådan et lille barn vel en let sag

… ikke sandt?
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