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rejser Anna fra England til Paris for at arbejde i en lille lokal chokoladebutik og bliver både klogere på sit

håndværk og på sig selv.

Da Anna Trent kommer ud for en ulykke på den chokoladefabrik i det nordlige England, hun arbejder på, står
hun over for en længere hospitalsindlæggelse, som efterlader hende rask, men arbejdsløs og en lille smule
fortabt. Heldigvis vil tilfældighederne, at Anna støder på sin gamle fransklærer Claire, og hun giver Anna et

tilbud, hun ikke kan sige nej til.

Snart befinder hun sig i Paris, i gang med at fremstille den fineste håndlavede chokolade for sin nye chef,
Thierry. Mens Paris’ gader myldrer af liv, mikser, pisker og tempererer Anna på livet løs fra tidlig morgen til

sen aften i en lille chokoladebutik.

Langsomt går det op for Anna, at selvom hun er kommet sig fysisk, er der stadig sår, der skal heles, og med
en lille smule held og en stor portion tålmodighed finder hun sig til rette i Paris og lærer mere om sig selv,

end hun nogensinde havde forestillet sig.
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