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Jul på Stony Cross Manor Lisa Kleypas Hent PDF Forlaget skriver: Og så var der julen, hvor Lilian og Daisy
Bowmans bror, den amerikanske velhaver Rafe Bowman, kom til London med henblik på at indgå ægteskab.
De to søstre havde nemlig begge fundet ægtemænd og bosat sig i England, og  Rafe havde udset sig Lady
Natalie - en kvinde fra en af det engelske aristokratis fornemme familier. Et ægteskab, der skulle styrke hans
forretningsmæssige ambitioner. Men to ting spærrede vejen. Den ene var Lady Natalies kammerpige, Hannah,

der ikke fandt, at Rafe var et passende og pålideligt parti for hendes frøken … og den anden var Rafes
passion for en kvinde, som han ikke ønskede - og som han slet ikke kunne få. Til sidst kunne julefreden dog

sænke sig over Stone Cross Manor, hvor Lilian Westcliff havde inviteret sin søster, sine to veninder
Annabelle og Evie med mænd og børn til at fejre højtiden hos sig og Lord Marcus. Femte og afsluttende

bind i Lisa Kleypas´ populære Wallflowers-serie.
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