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Londons elite mødes, mingler og måske endda finder deres hjertes udkårne … Der er tusind andre ting, som
Christopher, viscount Spencer, hellere vil end at gå på jagt efter en brud, især da erfaringen har lært ham, at
man ikke kan stole på kvinder. Så støder han på den fængslende lady Sarah, der kravler rundt i Thorncliffs

vinterhave, og bliver straks indtaget af hendes lidenskabelige væsen. Men hvorfor er hun så opsat på at undgå
ham? Lady Sarah ville være den perfekte brud for en højadelig … hvis det ikke havde været for en blakket
fortid, som hun skjuler for de toneangivende kredse. Et ophold på Thorncliff Manor skulle være en hjælp til
at planlægge fremtiden og ikke en anledning til at forelske sig. Christophers kys er imidlertid uimodståelige,
og hans ridderlighed besnærende. Men vil udsigten til, at hendes hemmelighed bliver afsløret, ødelægge

deres drøm om lykken? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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