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Alexa Monroe bor i Berkeley ved San Francisco, hvor hun er 
borgmesterens personalechef. Hun er ikke typen, der normalt ville 
tage til bryllup med en fuldstændig ukendt mand og endda én, som 
hun har mødt tilfældigt i en elevator. Men der er noget ved Drew 
Nichols, som hun ikke kan stå for. 
 
Drew Nichols bor i Los Angeles og arbejder som pædiatrisk 
operationslæge. Han er notorisk single og er i store problemer, da 
han har brug for en ledsager til sin ekskærestes bryllup. En 
strømafbrydelse spærrer ham inde i en elevator med Alexa, som han 
har det så sjovt sammen med, at han spontant inviterer hende til at 
være sin ledsager. 
 
Alexa og Drew ender med at have det fantastisk i hinandens selskab, 
men Drew skal tilbage til Los Angeles, og Alexa har ingen illusioner 
om, at det skal blive til mere. De er blot to yderst professionelle 
mennesker, der har haft en tilfældig weekend sammen.  
 
Men de savner hinanden. Alexa og Drew er nødt til at forholde sig til, 
hvad de tror, de har brug for i deres liv, og hvad de i virkeligheden 
ønsker. 
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