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blomsterlabyrinten Den ambitiøse gartner Cecilia Tomson er stolt af sine fine resultater med planteskolen og
har bedt indehaveren Linc MacKay om en kvalitetsvurdering for at opnå medejerskab. Samarbejdet mellem
dem besværes af deres uønskede tiltrækning af hinanden. Cecilia er allerede blevet afvist af Linc en gang før,
og han vil ikke kærligheden. Cecilia er midt i en travl periode på arbejdet og har også et vigtigt maskebal at
stå for, og da hun endelig får kontakt med sin længe savnede søster, skaber det virkeligt problemer for hende.
Men Linc viser sig at være hendes store redningsmand, og så kan ballet begynde!   Ønskes: kongelig hustru
og mor I fem lange år, har Kelly været adskilt fra sin søn - den kommende kronprins af Alp de Ciel - og hun
har kæmpet for at få ham tilbage. Nu efter hendes fraseparerede mands død, kan Kelly nu endelig få lille
Matty igen. Prinsregenten Rafael de Boutaine ønsker at mor og søn bliver genforenet, men fastholder, at
Kelly skal være en del af det kongelige liv igen. Kelly vil gøre alt for Matty, og vender tilbage til slottet.
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