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med en svindler fra Californien er den skotske kunstner Iona MacCabe helt alene med ingen steder at tage

hen. Hun opdager hurtigt, at Los Angeles kan være en meget uvenlig by, hvis man ikke har lommerne fulde af
penge . Detektiven Zane Montoya kan ikke få sig selv til at efterlade den kønne, skotske turist på et

skummelt motel. Han viser sig fra sin mest galante side, skruer op for den legendariske Montoya-charme og
tager  Iona med til den smukke californiske kystby Monterey. Selvstændige, egenrådige Iona kæmper måske

nok med næb og kløer mod at blive reddet, men det forhindrer ikke at tiltrækningen mellem dem at nå
kogepunktet! Zane er vant til at holde kvinder på lang afstand, og Iona kommer alt for tæt på, men Zane

indser først, at hans liv er ved at ændre sig, da det er for sent…   En helt speciel aftaleMeg har meget mere i
vente end en almindelig make-over! Etienne Gavard er ekspert i at redde firmaer, der har problemer. Men
hans sidste opkøb har sat ham til vægs. Hundredvis af arbejdspladser står på spil, så han bliver nødt til bede
en lidt ukonventionel kilde om hjælp. Meg Leighton har følt sig usynlig hele sit liv. Hun er den, der laver

kaffe til de andre, ikke den der træffer de vigtige beslutninger i firmaet. Så hun har meget svært ved at forstå,
at hendes sexede chef virkelig har brug for hendes ekspertise! De indgår en aftale: Hun fortæller ham alt,

hvad hun ved, og så skal han give hendes garderobe et strejf af fransk elegance.
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ingen steder at tage hen. Hun opdager hurtigt, at Los Angeles kan
være en meget uvenlig by, hvis man ikke har lommerne fulde af

penge . Detektiven Zane Montoya kan ikke få sig selv til at efterlade
den kønne, skotske turist på et skummelt motel. Han viser sig fra sin
mest galante side, skruer op for den legendariske Montoya-charme
og tager  Iona med til den smukke californiske kystby Monterey.



Selvstændige, egenrådige Iona kæmper måske nok med næb og kløer
mod at blive reddet, men det forhindrer ikke at tiltrækningen mellem
dem at nå kogepunktet! Zane er vant til at holde kvinder på lang
afstand, og Iona kommer alt for tæt på, men Zane indser først, at
hans liv er ved at ændre sig, da det er for sent…   En helt speciel
aftaleMeg har meget mere i vente end en almindelig make-over!

Etienne Gavard er ekspert i at redde firmaer, der har problemer. Men
hans sidste opkøb har sat ham til vægs. Hundredvis af arbejdspladser
står på spil, så han bliver nødt til bede en lidt ukonventionel kilde om
hjælp. Meg Leighton har følt sig usynlig hele sit liv. Hun er den, der
laver kaffe til de andre, ikke den der træffer de vigtige beslutninger i
firmaet. Så hun har meget svært ved at forstå, at hendes sexede chef
virkelig har brug for hendes ekspertise! De indgår en aftale: Hun
fortæller ham alt, hvad hun ved, og så skal han give hendes

garderobe et strejf af fransk elegance.
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