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Frobisher stået i spidsen for diplomatiske sørejser for sin families firma, mens han sideløbende har udført
hemmelige missioner for kongemagten. Nu har han besluttet sig for, at den næste udfordring skal være at
finde en hustru og skabe et hjem. Men pludselig dukker en uventet mission i Vestafrika op, og han rejser

omgående til Freetown. Miss Aileen Hopkins befinder sig allerede i Freetown, hvor hun leder efter sin yngre
bror Will, en søløjtnant, der er forsvundet på mystisk vis. Hun er fast besluttet på at finde ham, og hun tillader
ikke andre at stå i vejen for hendes planer. Men alt for hurtigt fører planen hende i fare. Selvom Robert er
vant til at håndtere diplomater og bureaukrater, må han sande, at han ikke har den fornødne ekspertise til at
håndtere en 27-årig pebermø. I sit behov for at beskytte Aileen indser han, at han vil kunne klare alle sine
udfordringer, hvis bare slår dem sammen: At få fuldført missionen, holde Aileen i sikkerhed og få sig en
kone. Men skurkene slår til og forpurrer deres plan – nu har Robert og Aileen ikke andet valg end et sidste

desperat forsøg på at fuldføre hans mission og komme hendes bror til undsætning.
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