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Emily Watsons ægteskab er kørt helt af sporet. Derfor forlader hun med et tungt hjerte sin mand, Cole, selv
om hun stadig elsker ham. Men da parret tilbringer en sidste nat sammen, tager hendes liv og ægteskab en

helt ny og uventet drejning. Emily er nødt til at tage sit liv op til revision, og det kan kun gøres i
Honninghuset, den hyggelige kro, der dannede rammen om hendes lykkeligste barndomsstunder. Her vil hun
slikke sine sår og planlægge næste træk for sig selv og sin søde hemmelighed. Og da Cole finder sin kone, må
han sande, at denne Thanksgiving byder på mere end æbletærter og kalkun ... Kærlighed og kvindelist Katie

har været forelsket i Nick siden hun var teenager og nu lægger hun en snedig plan. At skulle passe en
teenager, mens hun er i London, passer Nick Kenton ualmindeligt dårligt. Så det er mere pligt end lyst, der

har fået ham ned til stationen for at hente hende. Men at Katie Deakins ikke længere er nogen teenager og der
går da heller ikke længe, førend den unge, men sexede Katie har vendt op og ned på Nicks tilværelse.
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