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Thorncliff Manor er det perfekte sted til et maskeradebal, hvor ens inderste og hemmeligste ønsker snart
bliver afsløret!

Siden krigen har Richard Heartly været i selvvalgt eksil fra overklassen for at planlægge sin hævn over et
skrækkeligt forræderi. Et maskeradebal på Thorncliff Manor skal blot være en kortvarig distraktion. I stedet
møder han en fascinerende ung kvinde, der er lige så opslugt af musikken, som han er. Han kan ikke afsløre
sin identitet over for lady Mary. Men hendes sirenesang frister ham, og deres hemmelige møder kan nemt

blive farlige for hans plan – og hendes dyd.

Det var nemt at undgå et uønsket ægteskab, da lady Mary blev ignoreret af overklassen, men takket være
hendes blændende fremtoning til maskeradeballet er hun ikke længere en bly viol. Pludselig er der rigeligt

med eftertragtede bejlere, men den eneste mand, hun er interesseret i, er den grublende og forførende
ledsager, der holder sin identitet skjult. En mand, der frister hende til at afsløre sin egen chokerende

hemmelighed, som kunne adskille dem for evigt.
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