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Ellie Winston skal adoptere sin afdøde venindes barn. Men hun har et kæmpestort problem; Hun skal være
gift for at kunne adoptere Jiao! Hvor kan en kvinde finde en mand på en dag?

Da den hensynsløse milliadær Finn McKenna henvender sig til Ellie med et forslag er han totalt uforberedt på
Ellies frieri. Finn lader aldrig nogen komme tæt på, selv ikke en så festlig og spændende som Ellie.

Men at sige ’ja’ uden egentlig at mene det kan få selv de mest stædige til at vågne op og opdage, hvad de har
savnet.

En passende kone

Tyler er rig, flot og på toppen af sin karriere … bortset fra, at der er nogen, der har ændret spillereglerne!

Det går op for Tyler, at han mangler det statussymbol, som alle andre tilsyneladende har ... den perfekte kone
og familie. Tyler har brug for hjælp, så han hyrer en personlig coach.

Mary, der er enlig mor, er ude på dybt vand med hensyn til Tyler ... hun er ganske vist ekspert, men ikke når
det gælder hendes egne forhold! Og for hver dag, hun tilbringer sammen med Tyler, ønsker hun mere og mere

at være den, der skal udfylde den ledige plads som hans kone!
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