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Angélique Latham vokser op på det storslåede slot Belgrave under sin far, Greven af Westerfields, kærlige
formynderskab. Hun opdrages til at overtage den enorme ejendom, og som 18-årig er hun sin fars tætteste og

mest betroede barn. Men da han dør, vender hendes halvbrødre hende brutalt ryggen og nægter hendes
eksistens.

Jaget fra sit hjem må en desperat Angélique tage flugten til Paris. Alene og uden forbindelser er hun på bar
bund, men da hun redder en ung kvinde på flugt fra sin voldelige rufferske, øjner hun en mulighed: at åbne et

elegant bordel, som beskytter kvinderne og kun tager imod de fineste kunder. Med sin aristokratiske
baggrund og upåklagelige smag skaber hun Le Boudoir, som hurtigt bliver et sensationelt etablissement, hvor
magtfulde mænd, smukke kvinder og hemmeligt begær mødes. Men kan Angélique nogen sinde skabe sig et

liv eller genvinde sin retmæssige plads i familien, når hun lever i denne skandaløse verden?

En dramatisk fortælling om overlevelse, sensualitet og søgen efter retfærdighed i 1800-tallets Paris fra
Danielle Steel.
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opdrages til at overtage den enorme ejendom, og som 18-årig er hun
sin fars tætteste og mest betroede barn. Men da han dør, vender

hendes halvbrødre hende brutalt ryggen og nægter hendes eksistens.

Jaget fra sit hjem må en desperat Angélique tage flugten til Paris.
Alene og uden forbindelser er hun på bar bund, men da hun redder
en ung kvinde på flugt fra sin voldelige rufferske, øjner hun en

mulighed: at åbne et elegant bordel, som beskytter kvinderne og kun
tager imod de fineste kunder. Med sin aristokratiske baggrund og
upåklagelige smag skaber hun Le Boudoir, som hurtigt bliver et
sensationelt etablissement, hvor magtfulde mænd, smukke kvinder
og hemmeligt begær mødes. Men kan Angélique nogen sinde skabe
sig et liv eller genvinde sin retmæssige plads i familien, når hun

lever i denne skandaløse verden?

En dramatisk fortælling om overlevelse, sensualitet og søgen efter
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