Romeo, Romeo (Polska wersja jezykowa)

Poznaja sie przypadkiem. Rosalie lapie
gume, zatrzymuje sie samochod pomocy
drogowej. Zabojczo przystojny mechanik
Nick Romeo w rzeczywistosci jest
wlascicielem
sieci
salonow
samochodowych.
Rosalie,
niezalezna
finansistka, wie doskonale, czego oczekuje
od zwiazku - zadnych zobowiazan,
planowania wspolnej przyszlosci, zadnych
uniesien. Jednak wkrotce po pierwszej
randce sie rozchorowuje i przelotna, pelna
skrywanych tajemnic znajomosc, z dnia na
dzien calkowicie sie zmienia. Nick ma
szanse udowodnic, ze jest swietnym
kucharzem i potrafi z poswieceniem
sprzatac, zmywac i opiekowac sie psem.
Rosalie zaczyna dostrzegac zalety bliskiej
relacji z mezczyzna i mur, ktory
wybudowala wokol serca powoli sie
kruszy. Co sie stanie, gdy Nick wyzna
Rosalie, kim jest naprawde?
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