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Sarah Gratton har altid drømt om at komme ud at rejse, og da hendes kæreste forlader hende, søger hun
arbejde som lærer på en international skole i Rom. Da hun alligevel er i landet, beslutter hun sig for at finde

ud af, hvad der skete med den kvinde, som reddede hendes oldefars liv under anden verdenskrig.

Da Matteo di Serrone tilfældigt møder Sarah, fornemmer han, at hun har en skjult dagsorden og mistænker
hende for at være journalist. Alligevel føler han sig tiltrukket af hende og forsøger at få det bedste ud af

situationen.

Selvom de begge er indstillet på en kort affære, opstår der varme følelser mellem dem, som ingen af dem er
forberedt på. De vil have mere. Men er Sarah overhovedet klar til et nyt forhold, og kan Matteo glemme

fortidens svigt? Og hvad med den hemmelighed, der står imellem dem?
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