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I Monte Carlo ryker hertugen av Atherstone opp i en voldsom trette
med sin elskerinne, Lady Millicent, som ønsker å gifte seg med ham.
I raseri forlater han Monte Carlo med kurs for Nord-Afrika. I Alger

møter han en gammel venn, den berømte forfatteren Nicholas
Vlastov. For å oppmuntre hertugen, som er lut lei av sosietetslivet,

tar Nicholas ham med for å besøke slavemarkedet. Blant de
europeiske pikene som er til salgs på markedet, er en engelsk pike
som desperat håper på en mulighet til å flykte. Hertugen kjøper

henne, og nå følger en serie fantastiske opplevelser der det stadig går
på livet løs.

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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