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Katie Brenner har det perfekte liv: en lejlighed i London, et glamourøst job og et supercool Instagram-feed.

Ok, så sandheden er, at hun lejer et lillebitte kosteskab af et værelse, har en rædselsfuld pendlertur hver
morgen for at møde på arbejde, hvor hun har et intetsigende, administrativt job, og det liv hun deler på

Instagram er egentlig ikke hendes.

Da Katie møder firmaets nye direktør, Alex, som er sjov og charmerende og interesseret i hendes ideer,
fornemmer hun at hendes held er på nippet til at vende – indtil hun opdager, at han har en affære hendes

Katies supersuccesfulde chef, Demeter.

Og Katies knap så perfekte liv braser helt sammen, da Demeter fyrer hende, og Katie slukøret og jobløs må
flytte hjem til sin far, der er ved at etablere en luksuscampingplads langt ude på landet. Da Demeter og

hendes familie ved et tilfælde booker en ferie der, ser Katie en chance åbne op. Men skulle hun prøve at få
hævn over den kvinde, der knuste hendes drømme? Eller prøve at få sit job tilbage?

Måske har de mere til fælles end det ser ud til, måske har hun taget fejl af Alex, og måske har Demeter –
kvinden, der tilsyneladende har alt – i virkeligheden ikke så idyllisk et liv.

Og hvad er der egentlig galt med ikke at være helt perfekt?
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