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Kærlighed og bedrag Barbara Cartland Hent PDF Efter sin tantes død rejser den unge Devina tilbage fra New
York City til England, hvor hun er fra. På sin tur med skib over Atlanten møder hun Gordon Thorpe og en
farlig romance begynder. Devina ved, at Gordon er interesseret i hende, fordi han tror hun har penge. Men
ville han føle anderledes, hvis han kendte sandheden? 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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