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restaurant berømt. Dani længes bare efter et hjem og et sted at høre til. Uforeneligt? Måske - med mindre Rafe
indser, at berømmelse ikke er vejen til lykke, og Dani måske opdager, at Rafes restaurant og Rafe selv giver
hende netop den følelse af at være hjemme, som hun har længtes efter hele sit liv. Vild som vinden Pligt er

vigtig for kronprins Nikola af Veronia. Han ved, hvad der kræves af ham, men han aner intet om kærlighed og
lykke. Så da han planlægger at gifte sig, er det for at sikre landet en tronfølger. Isabel er mekaniker, og

drømmer om et job i pitten på en racerbane, hun hader pink, kjoler og i det hele taget alt hvad der er tøset, så
tanken om at hun skulle være prinsesse er tåbelig.
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Dani måske opdager, at Rafes restaurant og Rafe selv giver hende
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