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Montanari er vildt begejstret for sin nyfødte søn, men undrer sig så meget over, at han hverken ligner hende

eller faren, som har forladt hende. Så hun forlanger, på opfordring fra sin bror, en dna-analyse. Stort er
chokket, da hun finder ud af, at den søn, hun tog med hjem fra hospitalet, slet ikke er hendes biologiske søn.
Og hun elsker ham jo allerede. Chokket er ikke mindre for den enlige far, Giovanni, da hospitalet anmoder
ham om at komme, for at få lavet en dna-analyse. Han elsker jo allerede sin søn. Men måske viser det sig, at
skæbnen har haft en finger med i spillet? Hemmelig prins, far ved et tilfælde David Dykstra er fast besluttet
på at kræve sin retmæssige plads som prins af det faldne Ambria og intet kan forhindre ham. Indtil Ayme

Sommers dukker op, og identificerer ham som far til hendes søsters baby. Det er dårlig timing, for at sige det
mildt! Men nu må han sætte sin datter i første række og give plads for hende og hendes smukke, impulsive
moster Ayme. Snart flyver gnisterne mellem David og Ayme - og Davids udsigter til at blive en prins ser ikke

gode ud …

 

Skæbnebestemt Valentina Montanari er vildt begejstret for sin
nyfødte søn, men undrer sig så meget over, at han hverken ligner
hende eller faren, som har forladt hende. Så hun forlanger, på
opfordring fra sin bror, en dna-analyse. Stort er chokket, da hun

finder ud af, at den søn, hun tog med hjem fra hospitalet, slet ikke er
hendes biologiske søn. Og hun elsker ham jo allerede. Chokket er

ikke mindre for den enlige far, Giovanni, da hospitalet anmoder ham
om at komme, for at få lavet en dna-analyse. Han elsker jo allerede
sin søn. Men måske viser det sig, at skæbnen har haft en finger med i



spillet? Hemmelig prins, far ved et tilfælde David Dykstra er fast
besluttet på at kræve sin retmæssige plads som prins af det faldne
Ambria og intet kan forhindre ham. Indtil Ayme Sommers dukker

op, og identificerer ham som far til hendes søsters baby. Det er dårlig
timing, for at sige det mildt! Men nu må han sætte sin datter i første
række og give plads for hende og hendes smukke, impulsive moster
Ayme. Snart flyver gnisterne mellem David og Ayme - og Davids

udsigter til at blive en prins ser ikke gode ud …
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