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Det er jul, og den succesfulde arkitekt Alex Fitzgerald har brug for en indretningsarkitekt til at imponere sin
største kunde. Hvem kunne være bedre til jobbet end hans bedste ven Flora Buckingham? Men ét

uforglemmeligt kys bringer alle de følelser, som Alex har holdt hemmelige i årevis, op til overfladen.

Alex værdsætter Flora utroligt højt. Han har ikke længere kontakt til sin egen familie, så hun har været lyset i
et mørkt liv. Men efter deres kys er Alex tvunget til at træffe en beslutning; skal han holde sig væk og

beskytte deres venskab, eller skal han risikere alt og gå på knæ for at vinde den lykke, han altid har drømt
om?

En skygge fra fortiden

Serena elsker alt andet end blind dates! Hun har vendt sin ukonventionelle opvækst ryggen, og hendes
højeste ønske er at finde den perfekte ægtemand.

Jake er en succesfuld og målrettet forretningsmand. Han har arbejdet hårdt for at slippe ud af det sociale
boligbyggeri, han voksede op i, og han har kun en enkel leveregel: undgå ægteskab!

En romantisk middag på en charmerende restaurant, stearinlys, røde roser, champagne på køl. Scenen er sat til
den perfekte blind date!
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