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Kærlighedens væsen Barbara Cartland Hent PDF Da den smukke Odella Wayne opdager, at den lokale
spåkone i virkeligheden er en fransk spion, fortæller hun det straks til den adelige markis af Midhurst. Han
beundrer Odellas evne til at spotte bedragere og stiller hende en vanskelig opgave. Hun skal identificere en
morder og redde et kongeligt liv. Odella er pludseligt involveret i en hemmelig mission, men der er noget

vigtigere på spil - hendes kærlighed til den betagende markis.

Barbara Cartland (1901-2000) var en engelsk forfatter til romantiske romaner, der er blevet solgt i adskillige
millioner eksemplarer. Cartland udgav sin første roman i 1922 og har skrevet i alt 723 bøger, der er blevet
oversat til 36 forskellige sprog. På grund af sin effektivitet i sin forfattergerning, er hun nævnt i Guinness
rekordbog for flest udgivne bøger i løbet af et enkelt år. Barbara Cartland blev i 1991 hædret af dronning
Elizabeth II som Dame Commander of the order of the British Empire til ære for Cartlands sociale og

politiske bidrag, foruden sit forfattervirke, i næsten 70 år.
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Barbara Cartland (1901-2000) var en engelsk forfatter til romantiske
romaner, der er blevet solgt i adskillige millioner eksemplarer.
Cartland udgav sin første roman i 1922 og har skrevet i alt 723

bøger, der er blevet oversat til 36 forskellige sprog. På grund af sin
effektivitet i sin forfattergerning, er hun nævnt i Guinness rekordbog
for flest udgivne bøger i løbet af et enkelt år. Barbara Cartland blev i
1991 hædret af dronning Elizabeth II som Dame Commander of the
order of the British Empire til ære for Cartlands sociale og politiske

bidrag, foruden sit forfattervirke, i næsten 70 år.
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