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Hoàng, 30, đẹp trai, hào hoa, sở hữu body của một PT Yoga, thu nhập ngất ngưởng, người đẹp
vây quanh, rõ ràng anh có tất cả mọi thứ mà người đàn ông nào cũng thèm muốn. Lẽ đương
nhiên, Hoàng luôn muốn duy trì cuộc sống "tự do muôn năm" của mình, anh chọn cuộc sống
"one night stand" và cho rằng "chỉ mấy thằng ngu mới ràng buộc mình bằng tình yêu".
Nhưng thú vị của cuộc sống là không phải cứ muốn là được. Hoàng gặp Linh Đan ở quán bar,
anh những tưởng tất cả cũng chỉ kết thúc trong một đêm, nhưng cô học sinh lớp 12 trẻ trung,
cá tính, tinh nghịch này đã làm đảo lộn đời anh, ép Hoàng kí kết vào một hợp đồng yêu đương
bằng không sẽ tống anh vào tù.
Kể từ đó, chúng ta được chứng kiến hàng loạt các tình huống dở khóc dở cười của Hoàng khi
anh phải vất vả kiêng khem cuộc sống ăn chơi, phải chịu đựng những chiêu trò khó đỡ, những
yêu sách “trời ơi” mà Linh Đan đặt ra nhằm duy trì thỏa thuận tình yêu với cô. Chưa kể, các đối
tượng "mafia về hưu" trong gia đình Linh Đan còn là một mối nguy hiểm không ít lần khiến
Hoàng khốn đốn.
Kì lạ lạ, càng chống cự để thoát khỏi Linh Đan, Hoàng lại càng gần gũi và thấu hiểu. Anh nhận ra
bên trong cô gái lắm chiêu này là một tâm hồn mỏng manh, bị tổn thương bởi sự phản bội của
người yêu cũ Tony , giống như chính trường hợp của anh trước đây. Hai kẻ đồng bệnh tương
lân hứa hẹn với nhau không bao giờ yêu nữa lại đang dính vào tình yêu lúc nào không biết.
Rồi sự việc vỡ lỡ, Hoàng bị đuổi việc vì quan hệ với cô gái tuổi teen. Linh Đan bị bóc mẽ lợi dụng
Hoàng làm công cụ cho kế hoạch trả thù người yêu cũ của mình. Khi cả hai mất hết tất cả, liệu
tình yêu có ở lại, có đủ lớn để hàn gắn hai con tim từng tan vỡ này?
Sự chân thành sẽ cho chúng ta câu trả lời.

