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Celina og baronen Louise Allen Hent PDF Celina og baronen Celina Shelley, den yngste af den strenge
pastor Shelleys tre døtre, er stukket af hjemmefra og har søgt tilflugt hos en tante i London, som ejer et

bordel. Da tanten bliver syg, forsøger hendes forretningspartner at sælge Lina til en af bordellets kunder, og
Lina må flygte fra byen, uskyldigt anklaget for at have stjålet kundens safirring. Hun skjuler sig hos sin tantes
gamle ven, den ældre, excentriske lord Dreycott, og lever i nogenlunde tryghed, indtil den gamle mand dør,
og hans arving, eventyreren Quinn Ashley, dukker op. Nu må Lina ikke alene skjule sin identitet, men også
vogte over sin dyd, for den nye, tiltrækkende lord Dreycott er fascineret af den mystiske unge gæst, der

optræder som en uskyldig nonne det ene øjeblik og flirter som en skøge det næste, og han er fast besluttet på
at gøre hende til sin elskerinde. Og som om det ikke var nok, står der pludselig en betjent uden for døren ...
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