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Selvfølgelig knytter Natalie sig til sin eneste livline, den mystiske, mangesidede Dominic St. Sebastian, mens
han hjælper hende med at finde ud af:

· Hvem hun er

· Hvorfor hun blev fisket op af Donau med en bule i nakken

· Hvorfor hun går rundt i tøj, der passer til en 70’årig guvernante

· Og hvorfor hun er så voldsomt tiltrukket af hertugdømmet Karlenburghs voldsomme og tragiske
historie.

Og Dominic er lige så interesseret i at finde ud af, hvem den særprægede, hemmelighedsfulde kvinde er … og
hvorfor han ikke kan få hende ud af sine tanker. Ikke uden kærlighed Alle gjorde altid, præcis hvad
filmproducenten Jefferson King sagde. Altså lige bortset fra folkene i den lille irske landsby, hvor hans

seneste film skal optages. Det begynder at gå op for ham, hvorfor de før så flinke folk har vendt sig mod ham.
Han har gjort en af deres egne gravid. Han kan godt se, at det ser ud som om han har ignoreret Maura
Donohues mange opringninger. Men sådan er det ikke! For han har overhovedet ikke kunne få deres

lidenskabelige nat sammen ud af hovedet. Selvfølgelig ville han gifte sig med hende. Men Maura ville ikke
giftes, ikke uden kærlighed!
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