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Piper Rush er rejst til Paris og går på en velrenommeret kokkeskole for at forfølge sin drøm om at blive en
dygtig kok.

Men drømmen må tages op til revision, da hun hvirvles ind i jagten på et forsvundet maleri sammen med den
halvblinde universitetsprofessor Frederic Lafontaine, der har blik for Pipers sande drømme.

Frederic får selv en øjenåbner efter mødet med Piper, og en dag kan de begge se, hvad de ønsker af fremtiden

 

Et strejf af lyserødt

Abby byder på Riley på en velgørenhedsauktion - og kun for at hjælpe datteren med at få sit vandremærke.
Men nu hænger hun på den, en vandretur - med overnatning med ex-soldaten Riley, som i øvrigt synes, at

hun er for feminin, smuk og alt alt for lyserød.
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