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Äktenskap på låtsas Barbara Cartland Hent PDF Den unga och föräldralösa Perdita flyr från sin hänsynslöse
förmyndare, sir Gerbold Whitton. Under flykten träffar hon den stilige charmören, markis Ivan Melsonby,

som lovar att hjälpa henne. Och för att inte bli upptäckta låtsas de inför omvärlden att vara gifta. Sir Gerbold
släpper emellertid inte sitt grepp om Perdita och inte förrän markisen ånyo räddat henne kan de andas ut och
resa på "smekmånad" till Tanger. Men farorna är inte över. Perdita hamnar i en situation som kan betyda

slutet för dem båda.

Cartlands böcker äger rum i de finare engelska kretsarna och i exotiska miljöer. Kärleken är häftig mellan de
passionerade hjältarna och vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom prövningar. Men äkta kärlek

är alltid starkast och det finns ingenting den inte kan besegra.

Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren i det tjugonde århundradet. Vi har över 650
böcker från Cartlands romantiska hand. Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med över en miljard
sålda exemplar kan det inte längre finnas någon tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största

romantiker.

 

Den unga och föräldralösa Perdita flyr från sin hänsynslöse
förmyndare, sir Gerbold Whitton. Under flykten träffar hon den
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"smekmånad" till Tanger. Men farorna är inte över. Perdita hamnar i
en situation som kan betyda slutet för dem båda.

Cartlands böcker äger rum i de finare engelska kretsarna och i
exotiska miljöer. Kärleken är häftig mellan de passionerade hjältarna

och vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom
prövningar. Men äkta kärlek är alltid starkast och det finns ingenting

den inte kan besegra.

Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren i
det tjugonde århundradet. Vi har över 650 böcker från Cartlands

romantiska hand. Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med
över en miljard sålda exemplar kan det inte längre finnas någon
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