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Kjærlighetens triumf Barbara Cartland Hent PDF Valessa vil heller drukne seg enn å dø langsomt av sult. Helt
alene, uten familie og penger, virker dette som eneste løsningen. Men tilfeldigvis møter hun den rike Lady
Barton. Hun har vært utsatt for en rideulykke, og Valessa hjelper henne. Lady Barton er rasende fordi den
mektige og arrogante Markien av Wyndonbury har nektet å gifte seg med henne siden hun ikke er av adelig
slekt. Nå tilbyr hun Valessa penger og klær hvis hun blir med på å arrangere et lite ‘skuespill’. Valessa aner

ikke at det hun er i ferd med å gjøre kan å katastrofale følger for markien ...

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet mest kjente, og produktive forfattere. Hun
skrev mer enn 700 bøker, som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.

 

Valessa vil heller drukne seg enn å dø langsomt av sult. Helt alene,
uten familie og penger, virker dette som eneste løsningen. Men

tilfeldigvis møter hun den rike Lady Barton. Hun har vært utsatt for
en rideulykke, og Valessa hjelper henne. Lady Barton er rasende

fordi den mektige og arrogante Markien av Wyndonbury har nektet å
gifte seg med henne siden hun ikke er av adelig slekt. Nå tilbyr hun
Valessa penger og klær hvis hun blir med på å arrangere et lite

‘skuespill’. Valessa aner ikke at det hun er i ferd med å gjøre kan å
katastrofale følger for markien ...

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet
mest kjente, og produktive forfattere. Hun skrev mer enn 700 bøker,

som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.
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