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Den modvillige brud Barbara Cartland Hent PDF Amanda Burke - en fattig præstedatter - så ud som foråret
selv, den skæbnesvangre dag Lord Ravenscar mødte hende første gang. Træt af den mondæne verdens
sminkede og tilstræbende kvinder, besluttede han sig for at gifte sig med hende. Synet af den forlevede
adelsmand havde imidlertid nøjagtig den modsatte virkning på Amanda, og hun gav ham en kurv.

Men samme aften skete der noget, som skulle komme til at vende op og ned på hendes liv. Noget, som tvang
hende til at sige ja til den mand, hun hadede, for at frelse en anden. Den mand, hun uden betænkning havde

givet sit hjerte, og som lå hårdt såret inden for Lord Ravenscars rækkevidde.

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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