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En lun forårsdag ruller Cleona Howard til London i en fornem rejsevogn. Hun er nervøs og ikke uden grund,
for hun skal besøge Lady Lynke, ikke som sig selv, den fattige præstedatter, men som sin veninde Leonie
Mandeville, den gamle dames datterdatter, der netop har benyttet sig af sin fars bortrejse til at løbe bort med
sin elskede til Irland. Cleona har lovet at spille sin rolle så godt, at Leonie kan nå i god behold til Irland og
blive gift, før bedrageriet bliver afsløret… Og skønt Cleona ikke er i tvivl om, at hun til den tid også vil blive
syndebuk, er hun fast besluttet på at more sig i London, så længe hun har chancen...
9K likes. Den Lille Kok tilbyder Mad i huset, arrangementer, take-away, konfirmation, bryllup m. Stå op
med P7 MIX. 2. 205 likes · 2 were here. 630 Synes godt om. Den Lille Kok, Fredericia. Den lille
bedragerske Et stænk af romantik Knuste drømme Gift med en fremmed. Den Lille Dyrehage, Gjerstad.
Passionate. Følg nedenstående link for hurtig og nem onlinebestilling.
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