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men reserverede filmstjerne Deacon Santoro lever isoleret på sin store ejendom, efter at en ulykke har givet

ham grimme ar på både krop og sjæl. Helt alene er han ikke, for han har lovet at passe på sin nye
temperamentsfulde assistent, Gabrielle Dupré. Alligevel er Deacon ikke nem at komme ind på livet af, så vil
det lykkes Gabrielle at overbevise ham om, at også han fortjener at blive elsket, og at kærligheden er præcis,

hvad de begge har brug for. Det romantiske eksperiment Selvom Clara jubler, da det lykkes hende at
overtale den kendte økonom Simon Valentine til at medvirke i et tv-program om romantik og kærlighed,

forstår hun ikke, hvad kvinderne ser i den knastørre slipsemand. Simon er omvendt heller ikke just begejstret,
da han opdager, at han skal arbejde tæt sammen med en syngende og dansende humørbombe med urealistiske

drømme om den store kærlighed. Men intet går helt som forventet …
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