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Dulcy Ferris har altid haft en livlig fantasi, men fantasien har aldrig nærmet sig virkeligheden, før hun
pludselig befinder sig i en elevator med den någet så sexede Quinn Landis. Der er blot et problem: Dulcy er
forlovet og skal giftes med en anden. Men før hun går ind i et lidenskabsløst ægteskab, kan hun ikke modstå

fristelsen til at leve af sine hemmelige fantasier ud bare en gang!

Quinn Landis fatter ikke sit held. Han er kommet for at deltage i sin bedste vens bryllup, og bliver henrykt da
en sexet kvinde bogstavelig talt falder ned i hans skød – for derpå at springe op i hans seng! Men den

følgende morgen bringer visse overraskelser med sig. Hans ven Brad er forsvundet – og Quinn opdager, at
han lige har været i seng med Brads vordende brud! Og hvad der er endnu værre – han har lyst til at gøre det

igen - og igen!

Men først må Quinn finde Brad. Først da kan han bevise for Dulcy, at han er den bedste mand – i enhver
henseende ...
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