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At mødes om en fælles passion i de smukkeste omgivelser i Europa er vel ikke det værste udgangspunkt for et
kærlighedsforhold. Men Dante og Lizzie kommer fra hver deres ende af den sociale rangstige, fra hver deres

kontinent og med hver deres følelsesmæssige bagage at håndtere, inden de tør kaste sig ud i andet end
kærlighed til kogekunsten.

Inden for rammerne af en italiensk vingård, en berømt romersk restaurant og optagelserne til et amerikansk
tv-program må den italienske mesterkok og den amerikanske skønhed både finde og turde bruge de rigtige

ingredienser til holdbar kærlighedscocktail.

 

Gnister i luften

Sophia Gable er alt andet end traditionel, og det er mangemillionæren Grey Barlow klar over i samme øjeblik,
han møder hende. Med sit farverige tøj og sit lyse syn på livet er Sophia ikke nogen helt almindelig

privatsekretær! Hun er arbejdsnarkomanen Greys diamentrale modsætning - og han begynder så småt at undre
sig over, hvorfor han har ansat hende.

Sophia er nervøs for sin første vikaropgave, for hvordan kan hun undgå at forelske sig i den tungsindige,
flotte Grey? Godt nok er han ikke typen, der gifter sig. Men hun har et varmt og gavmildt hjerte. Måske er det

netop det, den dystre arbejdsnarkoman har brug for?
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At mødes om en fælles passion i de smukkeste omgivelser i Europa
er vel ikke det værste udgangspunkt for et kærlighedsforhold. Men
Dante og Lizzie kommer fra hver deres ende af den sociale rangstige,
fra hver deres kontinent og med hver deres følelsesmæssige bagage
at håndtere, inden de tør kaste sig ud i andet end kærlighed til

kogekunsten.

Inden for rammerne af en italiensk vingård, en berømt romersk
restaurant og optagelserne til et amerikansk tv-program må den
italienske mesterkok og den amerikanske skønhed både finde og
turde bruge de rigtige ingredienser til holdbar kærlighedscocktail.
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Sophia Gable er alt andet end traditionel, og det er



mangemillionæren Grey Barlow klar over i samme øjeblik, han
møder hende. Med sit farverige tøj og sit lyse syn på livet er Sophia

ikke nogen helt almindelig privatsekretær! Hun er
arbejdsnarkomanen Greys diamentrale modsætning - og han

begynder så småt at undre sig over, hvorfor han har ansat hende.

Sophia er nervøs for sin første vikaropgave, for hvordan kan hun
undgå at forelske sig i den tungsindige, flotte Grey? Godt nok er han
ikke typen, der gifter sig. Men hun har et varmt og gavmildt hjerte.
Måske er det netop det, den dystre arbejdsnarkoman har brug for?
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