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tante, hertugparet av Berkhampstead, og som nå følger sin kusine, Lady Mary, til Russland. Kusinen reiser for
å gifte seg med prins Vorontski, og de blir ledsaget av tsarens marineminister, grev Ivan Benkendorf, som
forelsker seg i Mary. Ombord på skipet møter Alida Mr. Tatkenski, sønn av en revolusjonær som var

mishandlet til døde i Sibir. Alidas medfølelse resulterer i at det hemmelige politi får mistanke til henne, men i
St. Petersburg griper prins Vorontski inn under dramatiske omstendigheter; og nå utvikler begivenhetene seg i

et forrykene tempo og i en retning som ingen hadde regnet med.

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet mest kjente, og produktive forfattere. Hun
skrev mer enn 700 bøker, som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.
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