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I syvende himmel Barbara Cartland Hent PDF For å forhindre at Lord Sheldon gifter seg med Fleur Langford,
som allerede er forlovet med en annen, bestemmer Magnus Fane seg for å kidnappe henne. Ved en feiltagelse
er det imidlertid Delysia, Fleurs søster, som blir bortført. På et avsidesliggende slott bestemmer Delysia seg
for å føre den arrogante kidnapperen bak lyset så lenge som mulig. Hun gjør også hva hun kan for å ødelegge
Fanes fordommer om hennes dårlige rykte. Da Fane skjønner at planen haps er feilslått, gjennomfører Delysia

en dramatisk flukt, fullt på det rene med at hun har mistet sitt hjerte til mannen hun trodde hatet henne.

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.

 

For å forhindre at Lord Sheldon gifter seg med Fleur Langford, som
allerede er forlovet med en annen, bestemmer Magnus Fane seg for å
kidnappe henne. Ved en feiltagelse er det imidlertid Delysia, Fleurs
søster, som blir bortført. På et avsidesliggende slott bestemmer

Delysia seg for å føre den arrogante kidnapperen bak lyset så lenge
som mulig. Hun gjør også hva hun kan for å ødelegge Fanes

fordommer om hennes dårlige rykte. Da Fane skjønner at planen
haps er feilslått, gjennomfører Delysia en dramatisk flukt, fullt på det
rene med at hun har mistet sitt hjerte til mannen hun trodde hatet

henne.

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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