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bryllupsøen og møder den sidste, hun har lyst til at se igen: rockstjernen Jude Alexander, som hun forelskede
sig hovedkulds i, da hun mødte ham første gang, og efter en heftig, kortvarig affære forlod til fordel for sin
karriere som omrejsende fotograf og journalist. Men følelserne er der stadig, hvis de bare tør indrømme dem
overfor sig selv og hinanden. Kærlighed x 3 Trillinger. En eksmand, der løb med alle pengene. Og en mørk
familiehemmelighed. Missy har nok at se til, ikke mindst fordi hun endelig har fået mulighed for at gøre det i
livet, hun virkelig elsker: At skabe fantastiske bryllupskager. Men hvordan skal hun nogensinde få råd til at
starte en ny forretning op fra bunden? Hvem skal passe børnene? Så dukker Wyatt McKenzie op. De kendte
hinanden, da hun var skolens populære pige, og han var nørden, der var ulykkeligt forelsket i hende. Kan

Missy lære at stole på en mand igen? Og kan Wyatt lægge fortiden bag sig?
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