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Sagans slott Barbara Cartland Hent PDF Vid faderns död finner grevinnan Marie Terese att hon är oerhört rik
och förutbestämd att gifta sig med Leo, markis de Montereau, som hon inte sett sedan hon var barn. Men

varför måste hon gifta sig med denne charmör och rucklare, vars namn ständigt skymtar i samband med den
ena vackra kvinnan efter den andra? För att få träffa markisen utan att avslöja sin identitet kastar sig den unga

grevinnan in i ett våghalsigt äventyr som visar sig mycket farligt när hon väcker begäret hos pris Louis
Napoleon ...

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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