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Det kører for 17-årige Alex – i hvert fald på overfladen. Hun er smuk og smart, og så er hun bedsteveninder
med skolens mest populære pige, M. Pigerne keder sig dog i deres lille forstadsflække og beslutter sig for at
udforske Los Angeles’ pulserende natteliv. De udgiver sig for at være 19 år og møder to ældre, rige fyre, som
tager dem med til cool fester i store Hollywood-villaer og på tjekkede natklubber. Disse weekendture til byen
bliver den perfekte afledning for Alex, som i smug kæmper med dalende karakterer, en fraværende far og en

mor, som ikke forstår hende.

Men da den umiddelbare sjov begynder at stilne af, er Alex nødt til at overveje sit venskab med M, som
skjuler hemmeligheder bag sit perfekte Burberry-ydre.
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