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af Deres selskab til miss Eliza Cynsters bryllup – men altså ikke før hun er blevet reddet af den mest uventede
af helte!  Eliza Cynster bliver, med megen dristighed, bortført fra sin søster Heathers forlovelsesbal og ført
nordpå mod Edinburgh. Hun er desperat og parat til at udnytte enhver mulighed for at undslippe, så hun

vælger den første og bedste der dukker op. Hvilket viser sig at være den belæste og ret distræte
videnskabsmand Jeremy Carling. Jeremy har mildt sagt ingen erfaring med hverken, jomfruer i nød, slyngler
eller redningsaktioner, men det kan ikke komme på tale, at han svigter en jomfru i nød. Deres vilde flugt væk

fra den mystiske laird og hans skruppelløse håndlager er fyldt med lurende farer og forhindringer. Den
afgørende konfrontation på en vindomsust klippe vil afsløre, hvad deres fremtid vil bringe. Hvis altså de
begge er modige nok til at gribe den uventede kærlighed, der er vokset frem mellem dem. Romantisk
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