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Dixon og Amelia Kennedy fik det vilde indfald at gifte sig i Las Vegas. Men Tyler vil ikke skilles. Han vil
have, at de forsøger, han vil have at de bliver ved, at de giver det en chance. De skal dele hjem - og seng.
Men Amelia har jo altid drømt om det perfekte ægteskab og hun tror ikke på, at hendes bedste ven, den

selvskabte millionær Tyler, er en, hun kan leve hele livet sammen med på trods af deres stærke venskab. Men
hun giver ham alligevel præcis en måned - tredive dage til at bevise overfor hende, at hun tager fejl. Til
kamp for kærligheden I samme øjeblik hun gør sin entre, ved han, hun er drømmekvinden! Hun har det

hele! Alt det, han altid har søgt efter. Kort sagt passer chefredaktør Ainsley Patterson perfekt til
forretningsmanden Steven Devonshire. Det er han sikker på. Forretninger har ført dem sammen, og længslen
efter at skabe succes har de til fælles. Så Steven beslutter at friste Ainsley med et tilbud, hun ikke kan sige nej

til, eller kan hun?
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