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Meg løb i sin tid bort for sit barndomshjem, præstegården i Martinsdene, for at gifte sig med sin
barndomskæreste, James, og undslippe sin fars jernhånd. Nu er James blevet dræbt på slagmarken i Frankrig,
og Meg ønsker brændende at vende tilbage til sine søstre. Da major Brandon ligger bevidstløs på kajen i
Bordeaux, griber hun chancen – under foregivende af at være hans hustru går hun om bord på skibet til

England. Meg har måske nok reddet Ross Brandons liv, men skal hun absolut herse sådan rundt med ham –
og være så uimodståelig? Flere år på slagmarken og de mange drab tynger Ross' sjæl, og han har intet at

tilbyde som ægtemand. Men han kan gøre Meg til sin husholderske – med adgang til herrens sovekammer!    
Logga: Forandringens vinde
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