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Hjertelig velkommen til Heather Cynsters bryllup – men ikke før efter, hun har været udsat for farer, et
kidnapningsforsøg, og er blevet reddet af viscount Breckenridge!

 

Heather Cynster er fast besluttet på at finde sin egen helt. Manden, der vil feje benene væk under hende og
føre hende ind i ægteskabelig fryd. Da det viser sig umuligt at finde ham i Londons støvede balsale, forlader

Heather modigt sin trygge verden og rejser ud i den vide verden.

Men hendes lovende rejse ødelægges af den utroligt irriterende Viscount Breckenridge, der fører hende ud af
skandalens klør og direkte ind i armene på en mystisk fjende.

Nu er det op til den berygtede viscount Breckenridge at bevise, at han er den helt, hun har søgt efter så længe
…
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