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opdager, at hun er blevet gravid efter en kort affære, er hun indstillet på bare at være enlig mor, for faren til
barnet er kendt som en inkarneret ungkarl. Hun vil selvfølgelig fortælle ham om barnet på et tidspunkt, og vil
da også lade ham være en del af dets liv, hvis han vil, men den intetanende Ray er kun interesseret i at have
endnu en affære med hende. Barnepigens eventyrMelissas tur til kongedømmet Qu'Arim er en belønning for
det arbejde, hun har udført for Valentine-familien. Hun skal arbejde for Bella Lucia restauranten, men da hun
har ret godt tag på sheik Surim Al-Thanis tre små børn, er sheiken fast besluttet på at hun skal være barnepige
for dem! Da Melissa indser, hvor meget børnene har brug for hende, går hun med til at blive - hun vil lære
sheiken at elske børnene. Men i stedet forelsker hun sig i en mand, hun kun kan drømme om nogensinde at

blive gift med.
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