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Längtans makt Barbara Cartland Hent PDF Markisen av Ventnor, som är känd för sina många kärleksaffärer,
anförtror sin hemliga dröm om idealkvinnan för lady Lydford, hans sedaste älskarinna.

Lady Lydford gör upp en plan för att gifta bort sin styvdotter Christine med markisen för att de ska kunna
fortsätta sin förbindelse. Christine är emellertid kär i en annan man och tillsammans rymmer de till Rom för

att vigas i hemlighet.

Mina, en fattig, föräldralös väninna till Christine, tar hennes plats i markisens hem, där hon trollbinder alla -
till och med den blaserade markisen ...

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.

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.
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Mina, en fattig, föräldralös väninna till Christine, tar hennes plats i
markisens hem, där hon trollbinder alla - till och med den blaserade

markisen ...

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.

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.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Längtans makt&s=dkbooks

