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Det ukendte hjerte Barbara Cartland Hent PDF Umiddelbart efter vielsen bryder Virginia sammen og vender
først tilbage til livet et år efter - til et helt andet liv, som et nyt menneske. Hendes mor, der tvang hende til at
gifte sig med Markisen af Camberford for titlens skyld, er i mellemtiden død. Virginia har arvet familiens

millioner og den sygelige og tykke pige er nu slank, rask og smuk. Men en ting nager den unge
amerikanerinde - den ægtemand hun er blevet påtvunget. Hun vil have skilsmisse, men først følger hun et

godt råd og tager til England for i hvert fald at se det land, som skulle have været hendes og måske også den
mand, hun er gift med. 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.

 

Umiddelbart efter vielsen bryder Virginia sammen og vender først
tilbage til livet et år efter - til et helt andet liv, som et nyt menneske.

Hendes mor, der tvang hende til at gifte sig med Markisen af
Camberford for titlens skyld, er i mellemtiden død. Virginia har arvet
familiens millioner og den sygelige og tykke pige er nu slank, rask

og smuk. Men en ting nager den unge amerikanerinde - den
ægtemand hun er blevet påtvunget. Hun vil have skilsmisse, men

først følger hun et godt råd og tager til England for i hvert fald at se
det land, som skulle have været hendes og måske også den mand,
hun er gift med. 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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