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Er det kun forretning ...?

Der er ingen tvivl om, at Annie Wilders smarte, nye lingeributik inspirerer til seksuelle fantasier.

Hendes provokerende vinduesudstillinger – fuld af silke, satin og olier – sender blodtrykket voldsomt i vejret
på alle i hele kvarteret i den ellers så frigjorte storby Chicago. Det resulterer oven i købet i adskillige

mystiske, erotiske breve til hende. Alligevel tager Annie hver aften hjem og går i seng ... alene.

Eller er det fornøjelse ...?

Dét er udlejeren Nate Bishop fast besluttet på at ændre. Han længes nemlig efter at opleve den virkelige
Annie, lige så meget som han længes efter at se hendes smukke krop i det fine lingeri.

Han vil elske med hende og udfordre hende til at udforske hemmelige fantasier sammen med ham.

Men hvorfor opfører den sexede kvinde sig pludselig så afvisende overfor ham?
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