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Hold dine venner nær, men dine fjender endnu nærmere!

Ian Gilvry, Dunross klanens laird, er så uhæmmet som hedens lyng. Da den engelske Lady Selina Albright og
hendes familie flytter ind i en borg der retterligt bør tilhøre det skotske folk, forventede han at føle både had

og vrede. Men Ian føler noget helt andet - nemlig lidenskab og ømhed.

Lady Selina splittet mellem loyalitet over for sin familie og den pirrende tiltrækning hun føler for Ian. Efter at
være blevet lokket ind i et ægteskab med skotsk laird, opdager hun dog, at han opfylder hendes længsel. Men
er Ian en mand, for hvem pligten overfor klanen har førsteprioritet eller kan Selina tro på hans hans hjerte

ikke kun tilhører klanen, men også den kvinde, han har valgt at have ved sin side?
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Hold dine venner nær, men dine fjender endnu nærmere!

Ian Gilvry, Dunross klanens laird, er så uhæmmet som hedens lyng.
Da den engelske Lady Selina Albright og hendes familie flytter ind i
en borg der retterligt bør tilhøre det skotske folk, forventede han at
føle både had og vrede. Men Ian føler noget helt andet - nemlig

lidenskab og ømhed.

Lady Selina splittet mellem loyalitet over for sin familie og den
pirrende tiltrækning hun føler for Ian. Efter at være blevet lokket ind
i et ægteskab med skotsk laird, opdager hun dog, at han opfylder
hendes længsel. Men er Ian en mand, for hvem pligten overfor

klanen har førsteprioritet eller kan Selina tro på hans hans hjerte ikke
kun tilhører klanen, men også den kvinde, han har valgt at have ved

sin side?
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