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Όταν η Ρουθ Τράκσμορ, η όμορφη προσωπάρχης της φίρμας "Γούλβερτον" στην Όξφορντ Στρητ, έβλεπε,
καθημερινά, πάνω στο γραφείο της αυτό το όμορφο μπουκέτο λουλούδια, μέσα στο βάζο από πορσελάνη του
Ντούλτον, ούτε καν φανταζόταν πως "δράστης" μπορούσε να είναι ο σερ Άρτσιμπαλντ Λώντερ, γενικός
επιθεωρητής των αντιπροσώπων της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Κι' αυτό γιατί ο σερ Άρτσιμπαλντ, μη
ξεχνώντας στιγμή πως έφερε στους ώμους του τον τίτλο του βαρωνέτου, έμοιαζε περισσότερο με ένα
ανδρείκελο ανδρικής μόδας, παρά με ανθρώπινο πλάσμα που κρύβει μέσα του αποθέματα τρυφερότητας.
Αποφασισμένη να ζητήσει μιαν ικανοποιητική εξήγηση, η νέα γυναίκα δε δίστασε να παρουσιαστεί στο
γραφείο του, όπου ο σερ Άρτσιμπαλντ, ταραγμένος και υπέρυθρος, αναγκάστηκε να της ομολογήσει τα
τρυφερά του αισθήματα. Η Ρουθ Τράκσμορ, που έβλεπε σ' αυτόν τον δεσμό να εκπληρώνονται όλες της οι
φιλοδοξίες, δεν απέκρουσε τον σερ Άρτσιμπαλντ, που, ωστόσο, ζήτησε πρώτα να συμβουλευτεί τη μαμά του.
Η Λαίδη Λώντερ τη δέχτηκε στο Μπλούσμπερυ και ο γάμος έγινε λίγο αργότερα με την πρέπουσα
επισημότητα. Όμως, υπάρχει κάποιο μυστικό ανάμεσα στο νέο ζευγάρι που η Ρουθ αναβάλει συνεχώς να
αποκαλύψει στο σύντροφό της. Ενώ εκείνος κάνει όνειρα για ένα ταξίδι στο Παρίσι, η ίδια συλλογίζεται τον
συνταγματάρχη Τζέημς Χέρμπερτ Στόκνταίηλ που, σίγουρα, θα έχει άλλη γνώμη. Έτσι αναγκάζεται να
φανερώσει στον σερ Άρτσιμπαλντ -που με τίποτα δεν πείθεται- πως είναι πράκτορας του Μ15 κι' ότι της
έχουν αναθέσει μια αποστολή στη Βιέννη.

Ο σερ Άρτσιμπαλντ αναγκάζεται να την ακολουθήσει στην παλιά Αυστριακή πρωτεύουσα, όπου τα φαιδρά
του καμώματα, αιτία συνεχών παρεξηγήσεων, θα αναγκάσουν τη νέα γυναίκα να μετανοιώσει πικρά για το
γάμο αυτό που τόσο ασυλλόγιστα δέχτηκε!

