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Den berygtede jarl Barbara Cartland Hent PDF Demelzas bror manglede altid penge, så da han fik chancen
for at leje sit gamle herresæde ud, gør han det med henrykkelse. Men hvad med hans yndige søster Demelza.
For jarlen af Trevarnons rygte med hensyn til kvinder var så dårligt, at han ikke turde udsætte sin uskyldige,
unge søster for et møde med den charmerende levemand. Alligevel kom jarlen til at træffe den hjertevarme,

unge pige ...

Barbara Cartland (1901-2000) er den mest produktive forfatter i det 20. århundrede. I alt blev det til over 650
bøger fra Cartlands romantiske hånd. Hun er oversat til 38 sprog, og med mere end 1 milliard solgte bøger på

verdensplan er der ingen tvivl om, at Barbara Cartland er en af verdens største romantikere.

Cartlands bøger foregår i de finere engelske kredse og blandt eksotiske sigøjnere. Kærligheden er
lidenskabelig mellem de passionerede helte og smukke heltinder, men gang på gang sættes den på prøve. Dog

er sand kærlighed altid stærkest, og der er intet, den ikke kan overvinde.

 

Demelzas bror manglede altid penge, så da han fik chancen for at
leje sit gamle herresæde ud, gør han det med henrykkelse. Men hvad
med hans yndige søster Demelza. For jarlen af Trevarnons rygte med

hensyn til kvinder var så dårligt, at han ikke turde udsætte sin
uskyldige, unge søster for et møde med den charmerende levemand.
Alligevel kom jarlen til at træffe den hjertevarme, unge pige ...

Barbara Cartland (1901-2000) er den mest produktive forfatter i det
20. århundrede. I alt blev det til over 650 bøger fra Cartlands

romantiske hånd. Hun er oversat til 38 sprog, og med mere end 1
milliard solgte bøger på verdensplan er der ingen tvivl om, at

Barbara Cartland er en af verdens største romantikere.

Cartlands bøger foregår i de finere engelske kredse og blandt
eksotiske sigøjnere. Kærligheden er lidenskabelig mellem de

passionerede helte og smukke heltinder, men gang på gang sættes
den på prøve. Dog er sand kærlighed altid stærkest, og der er intet,

den ikke kan overvinde.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den berygtede jarl&s=dkbooks

