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Borgmesteren Seth Jacobs har planer, og Darby Carroll står i vejen for dem - og ham. Nu får han god brug for
sin cowboy-charme til at overbevise Darby om at se tingene fra hans side. Men forførelse virker begge veje,

og Seth opdager snart, at han er fanget i sin egen fælde, og at hans begær kan blive hans undergang…

Forbundet af Løgne

Endelig har Ash Williams fundet Melody igen efter hun pludselig forsvandt - uden et ord!

Som økonomichef på Maddox-bureauet er Ash vant til at håndtere kriser og nødsituationer. Men med Melody
er det en helt anden sag. Denne gang må han sørge for, hun bliver!

Det var rent held at hun overlevede ulykken, men hvorfor husker hun ingenting? På sygehuset i Texas ved
ingen, hvem hun er, og da den superflotte fremmede træder ind og påstår han er hendes kæreste ved Melody

ikke hvad hun skal tro!
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