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Hjerter på flukt Barbara Cartland Hent PDF I februar 1793, ti dager etter at Ludvig av Frankrike ble henrettet,
erklærte England krig mot Frankrike. Denne fortellingen begynner tre dager tidligere. Britene har det travelt
med å komme seg hjem fra kontinentet, og emigrantene flykter fra revolusjonen. Cerissa, som kaller seg

grevinne de la Tour, treffer Shedon Harcourt i et privat rom på Hotel d'Angleterre i Calais. Med listige knep
lokker hun ham til å hjelpe henne når hun kommer til England. Hvordan de legger en plan for å finne en rik
mann til Cerissa i det fasjonable Spa i Bath; hvordan de på veien støter på all verdens farer og kriminelle;

hvordan Cerissa erobrer en manns hjerte og mister sitt eget, alt dette blir fortalt i denne romantiske boken av
Barbara Cartland.

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.

 

I februar 1793, ti dager etter at Ludvig av Frankrike ble henrettet,
erklærte England krig mot Frankrike. Denne fortellingen begynner
tre dager tidligere. Britene har det travelt med å komme seg hjem fra
kontinentet, og emigrantene flykter fra revolusjonen. Cerissa, som
kaller seg grevinne de la Tour, treffer Shedon Harcourt i et privat

rom på Hotel d'Angleterre i Calais. Med listige knep lokker hun ham
til å hjelpe henne når hun kommer til England. Hvordan de legger en
plan for å finne en rik mann til Cerissa i det fasjonable Spa i Bath;
hvordan de på veien støter på all verdens farer og kriminelle;

hvordan Cerissa erobrer en manns hjerte og mister sitt eget, alt dette
blir fortalt i denne romantiske boken av Barbara Cartland.

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.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Hjerter på flukt&s=dkbooks

