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Hun er vokset op i en familie, der aldrig har holdt sig på lovens side, men Lilah Marshall er fast besluttet på
at lægge fortiden bag sig og skabe sig til bedre fremtid. Hun arbejder som værtinde i Everleigh's, Londons

førende auktionshus, hvor hun skal underholde de mange, velhavede kunder under eftersyn og auktioner. Alle
hendes drømme om livet som den perfekte lady er indenfor rækkevidde, men så  bliver hun taget på fersk
gerning, da hun modstræbende har påtaget sig en sidste opgave for sin kriminelle onkel. En flot og mystisk

viscount holder nu hendes skæbne i sine hænder.

Christian 'Kit' Stratton, den elegante vicount Palmer, er en af selskabslivets mest feterede krigshelte. Hans
rolige attitude dækker imidlertid over en mørk hemmelighed. Kit jagtes af en galning, der har svoret

at smadre alt og alle, som han elsker. Da Kit på sin jagt efter fjenden kommer til Everleigh's auktionhus,
tvinger han Lilah til at hjælpe sig. De tiltrækkes af hinanden. En fristende tilnærmelse kan imidlertid ende

med at gøre det af med dem. For det, Kit har brug for, truer alt, hvad Lilah har kært.

Men at miste hende vil ødelægge Kit.
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