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Datingkonsulenten Marnie Franklin glæder sig over at have fundet det perfekte match til sin mor, indtil hun
opdager, at mandens søn er den forretningsmand, der ødelagde hendes fars virksomhed, inden faren døde. I

Marnies øjne er Jack Knight en skrupelløs slyngel, uanset hvor flot en fyr han er. Men Jack er fast besluttet på
at overbevise hende om, at man ikke skal dvæle ved fortiden, og at han er manden i hendes liv, selvom hun
gør alt, hvad hun kan for at benægte det.   Forår på Manhattan Samantha Bradford er en succesrig leder, og
hun undervurderer aldrig sin modstander. Så da hendes tidligere forlovede og nuværende forretningsrival
Michael Lewis kommer tilbage til byen, føler hun sig overbevist om, at hun kender alle hans fiduser. Hans

selvsikre mine. Hans forførende smil. Hans uimodståelige sex appeal. Samt den kompromisløse
beslutsomhed, der både førte dem sammen - og skubbede dem fra hinanden igen. Nu er de begge ude efter
den samme kunde i sværvægtsklassen. Indsatsen er høj og det virker berusende at arbejde sammen. Men den

egentlige fusion handler om andet og mere end bare forretninger...
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