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Den skjulte lykke Barbara Cartland Hent PDF De tre søstre, Anne, Marigold og Sally, har lige mistet deres far
og står til at skulle forlade de trygge rammer i barndomsbyen Cornwall. De rejser mod London for at skabe
sig en ny tilværelse, men uden penge eller uddannelse kommer de tre kvinder en hård tid i møde. Da det ser
allermest sort ud, vender lykken dog en smule for de tre søstre, og de finder ud af, at de ikke er helt alene i

den store by.

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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romaner, der er blevet solgt i adskillige millioner eksemplarer.
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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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den skjulte lykke&s=dkbooks

