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Rivalinder Barbara Cartland Hent PDF Jarlen af Droxford havde alt, hvad der gjorde livet værd at leve. Han
var ung og køn – han var rig og populær – og han var pebersvend. Men hvor længe var Adam i Paradis? En

skønne dag fik han fra højeste sted den besked, at hvis han ville opnå en vis udnævnelse, som det var
magtpåliggende at få, skulle han være gift inden en måned. For Karina Rendell betød ægteskabet en flugt fra
fattigdom og tyranni, så hun foreslog jarlen at vælge hende til rollen som sin brud, og han gik ind på det. De
traf en overenskomst, og Karina begyndte sin karriere som føjelig og medgørlig hustru med straks at bryde

sin del af aftalen. Hun forelskede sig!

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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måned. For Karina Rendell betød ægteskabet en flugt fra fattigdom
og tyranni, så hun foreslog jarlen at vælge hende til rollen som sin
brud, og han gik ind på det. De traf en overenskomst, og Karina

begyndte sin karriere som føjelig og medgørlig hustru med straks at
bryde sin del af aftalen. Hun forelskede sig!

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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