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Den succesrige Wes Jackson står overfor et gennembrud, der vil gøre hans legetøjsimperium til et
milliardforetagende. Fremtiden synes lys, indtil et mystisk anonymt tip afslører at han er far! Mens Wes sætter

alt ind på at finde sin hemmelige datter og konfrontere hendes mor, kaster endnu et anonymt tip hans
virksomhed ud en krise, der truer med at ødelægge alt, hvad han har opbygget.

Et uventet tvist

Skuespilleren Julia har en tendens til at møde de forkerte fyre, og nu er hun gravid. Enten med sin gamle
skolekæreste, Logan, eller sin seneste ekskæreste. Det er noget rod, og for at undgå en skandale til sin søsters
bryllup, vælger Julia at holde graviditeten hemmelig for sin familie. Logan er aldrig rigtig kommet sig over

sin gamle skolekæreste, og nu er hun dukket op til sin søsters bryllup, hvor han er forlover, og hun er
førstebrudepige, med en nyhed, han har svært ved at sluge.

Skjulte motiver

Avery Cullen nægter at sælge sin fars kunstsamling. Men den pågående Marcus Price vil gøre alt, hvad han
kan, for at få hende til at ombestemme sig. Han kaster sig endda ud i en belejring af den ensomme arving i

hendes gyldne bur. Det vil være et kup for Waverlys, hvis de kan få salget af den kendte samling ...
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