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Kjærlighetens rapsodi Barbara Cartland Hent PDF Midt oppe i lydene fra det sprakende flammehavet, kunne
Orlena kjenne jarlens armer som presset henne inn mot hans bankende hjerte. Endelig hadde han funnet

henne; det var dette han hadde lengtet etter hver eneste natt siden hun rømte sin vei ... Enda Orena og hennes
bror, Sir Terence Weldin, var bli eventyrlig rike da deres stakkars far døde, måtte de finne seg i å stå under
formynderskap av jarlen av Ulverton, til de selv var gamle nok til å disponere over sine midler. Denne

kyniske korinteren hadde en utpreget negativ holdning til kvinnen, men Orlena visste akkurat hvordan hun
skulle behandle ham.

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.

 

Midt oppe i lydene fra det sprakende flammehavet, kunne Orlena
kjenne jarlens armer som presset henne inn mot hans bankende
hjerte. Endelig hadde han funnet henne; det var dette han hadde

lengtet etter hver eneste natt siden hun rømte sin vei ... Enda Orena
og hennes bror, Sir Terence Weldin, var bli eventyrlig rike da deres
stakkars far døde, måtte de finne seg i å stå under formynderskap av
jarlen av Ulverton, til de selv var gamle nok til å disponere over sine
midler. Denne kyniske korinteren hadde en utpreget negativ holdning
til kvinnen, men Orlena visste akkurat hvordan hun skulle behandle

ham.

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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