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Venetia Fox er en af Londons mest feterede skuespillerinder, et ikon for alle, der drømmer om at gøre hende
kunsten efter, og enhver adelsmands hede drøm om en kvinde. Men hun er på vej til at skulle spille sit livs
vigtigste og sværeste rolle, hun skal forføre en tilståelse ud af den djævelsk flotte og meget farlige lord

Linwood for at retfærdigheden kan ske fyldest i forbindelse med mordet på hendes far.

Det er muligt, hun har narret det meste af London, men Linwood kan se lige igennem hendes vedholdende
forsøg på at få ham til åbne sig for hende. Hans fortid er blakket, men forbryder er han ikke. Og hendes

interesse for ham fascinerer ham og får ham til at overveje, om ikke han skal spille for at vinde i miss Fox’
eget forførende spil.
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