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Den falske komtesse Barbara Cartland Hent PDF Den purunge Cerissa er illegitim datter af en fransk hertug,
der bliver henrettet under den franske revolution. Dette får Cerissa til at flygte til England i håb om her at

finde sig en rig og betydningsfuld mand, der kan give hende den plads i samfundet, der hidtil har været hende
nægtet. I Calais træffer hun englænderen Sheldon Harcourt, der lover at hjælpe hende, men så sker der noget
helt uventet ... Barbara Cartland (1901-2000) var den mest produktive forfatter i det 20. århundrede. I alt blev
det til over 650 bøger fra Cartlands romantiske hånd. Hun er oversat til 38 sprog, og med mere end 1 milliard
solgte bøger på verdensplan er der ingen tvivl om, at Barbara Cartland er en af verdens største romantikere.

Cartlands bøger foregår i de finere engelske kredse og blandt eksotiske sigøjnere. Kærligheden er
lidenskabelig mellem de passionerede helte og smukke heltinder, men gang på gang sættes den på prøve. Dog

er sand kærlighed altid stærkest, og der er intet, den ikke kan overvinde.
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