Yalanci Sevda

Bir yalanci ask icin durust olmaya deger
mi? Eskiden hizmetci olan Bayan Alicee
son isvereninden buyuk bir miras kalir. Bu
nedenle sehirdeki bircok servet avcisi
pesine duser. Taliplisi olan Miles onu
evlenmeye zorladiginda ise hemen teslim
olmamaya karar verir. Milesla her karsi
karsiya gelisinde onu daha iyi tanimaya
baslar. Hatta asik olur. Ancak Alicein
Milesla evlenebilmesi icin bazi sartlari
vardir. Cekici oldugu kadar yalanci olan bu
hovarda
uc
ay
boyunca
yalan
soylemeyecektir! Simdi ask zamani!
Duygusal ve romantik bir ziyafet!
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