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Den kyniske hertug Barbara Cartland Hent PDF Da Andrina Maldons far dør uden at efterlade dem penge til
at leve for, beslutter hun at tage til London sammen med sine to smukke, yngre søstre. Andrina vil opsøge sin
gudfar, hertugen af Broxbourne - som hun aldrig har set - for at bede ham om at indføre hende og søstrene i
Londons selskabsliv med det formål at finde passende ægtemænd til dem. På vejen til London bliver hun

udsat for tilnærmelser af en elegant herre, men hu afviser ham eftertrykkeligt. Da hun ankommer til London,
opdager hun til sin forfærdelse, at hertugen er identisk med den nærgående herre....

Barbara Cartland (1901-2000) var 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.
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