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I kærlighedens favn Barbara Cartland Hent PDF Efter nogle stridigheder vedrørende skellene mellem deres
ejendomme modtager markisen af Thames overraskende en invitation fra hertuginden af Grimstone. Et andet
brev fra hertuginden sætter præstegården på den anden ende. Her bor Aspasia Stanton med sin bror, Jerry, og
af frygt for hertugindens repressalier skjuler de en hemmelighed. Aspasia tager til Grimstone House, og her
møder hun markisen under de mest nedværdigende omstændigheder... 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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