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Selvom Clara jubler, da det lykkes hende at overtale den kendte økonom Simon Valentine til at medvirke i et
tv-program om romantik og kærlighed, forstår hun ikke, hvad kvinderne ser i den knastørre slipsemand.

Simon er omvendt heller ikke just begejstret, da han opdager, at han skal arbejde tæt sammen med en
syngende og dansende humørbombe med urealistiske drømme om den store kærlighed.

Men intet går helt som forventet …

Hænderne fulde

Julia har ikke set sin mand Max i næsten et år. Men nu hvor han er trådt ind ad døren, får han hende som altid
til at tabe vejret.

Max er kommet for at rede trådene ud med sin elskede Julia, men han får sit livs overraskelse, da han bliver
præsenteret for to små tvillingepiger.

Nu har Max to uger til at bevise, at han kan være den gode mand og far, som Julia ønsker han er ...
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