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Takt og tone Julia Justiss Hent PDF Takt og tone Ellie Parmenter er endelig sluppet ud af rollen som

kurtisane, og nu vil hun leve resten af livet alene og fylde sine dage med at undervise unge piger, der kommer
fra en dårlig baggrund. For Ellie er det yderst vigtigt at holde sin sti ren og blive så respektabel, som det er
muligt for en tidligere kurtisane. Christopher Lattimar har set sine tre venner finde sig hver en hustru og
ægteskabelig lykke. Så trods hans liv som inkarneret ungkarl og libertiner vil han nu selv forsøge sig med

ægteskabsmarkedet. Det eneste problem er bare, at han ikke har begreb skabt om, hvordan man gebærder sig i
det bedre selskab. Og her mødes Ellie og Christopher så. Vil det lykkes hende at oplære Christopher til at

blive en respektabel og passende ægtemand for en uskyldig ungmø, eller vil deres gensidige tiltrækning føre
dem ud på lidenskabens afveje?
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