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Glem ikke kærligheden Barbara Cartland Hent PDF Nerissa og hendes bror Harry bliver forbløffede, da deres
søster Delphine helt uventet beder dem om hjælp. De skal fungere som henholdsvis kok og butler overfor den
rige hertug af Lynchester, som hun agter at gifte sig med. De går kun med til det, fordi hun tilbyder dem en
stor sum penge, og de er uhyggeligt fattige. Hertugen indbyder dem imidlertid til at bo i sit pragtfulde,

elizabethanske hjem, og her løser Nerissa til alles overraskelse familiens forbandelse. 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.

 

Nerissa og hendes bror Harry bliver forbløffede, da deres søster
Delphine helt uventet beder dem om hjælp. De skal fungere som

henholdsvis kok og butler overfor den rige hertug af Lynchester, som
hun agter at gifte sig med. De går kun med til det, fordi hun tilbyder

dem en stor sum penge, og de er uhyggeligt fattige. Hertugen
indbyder dem imidlertid til at bo i sit pragtfulde, elizabethanske

hjem, og her løser Nerissa til alles overraskelse familiens
forbandelse. 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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