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Nick Delisantro er berømt. Berømt for sine manuskripter, sit udseende og frem for alt for sin skånselsløse
badboy-charme. Eva derimod har altid været en overset bænkevarmer! Nu er hun nødt til at mødes med mr.

Høj, Mørk og Dybsindig. Ellers kan hun vinke farvel til sin sidste chance for forfremmelse.

Nick kan ikke lade være med at stirre på den mystiske, rødmende pige, der er klædt voldsomt udfordrende,
men stivner under hans blik som en dådyr i en lyskegle. Han glæder sig til at finde ud af, hvad der gemmer

sig under hendes uskyldige facade!

Men det varer ikke længe, før Nick får langt mere, end han håbede på. Ikke alene har Eva nøglen til hans
hemmelige fortid; der er også noget farligt vanedannende ved en pæn pige, der pludselig slår sig løs…
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