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Hvor kjærligheten er Barbara Cartland Hent PDF Cynthia Standish var enestående vakker og tiltrekkende.
Det mørke håret var gredd bakover fra et fullkomment, ovalt ansikt; øynene var livlige og blå under øyenbryn
som minnet om tegningene på et kinesisk kunstværk; leppene var fristende og myke. Det var noe så feminint

og grasiøst over skikkelsen at ingen mann kunne kaste et blikk på Cynthia Standish uten å føle seg helt
batatt. Bare Michael hadde en annen oppfatning, for ham var hun en djevelsk og ond kvinne, og han hatet
henne. Hvor er kjærlighetet? spør Barbare Cartland i denne fengslende og spennende romanen fra et miljø
hun mestrer som få andre. Svaret løser seg ut av en serie nervepirrende opplevelser – og det viser seg at

kjærligheten ofte er der man minst venter å finne den!

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.

 

Cynthia Standish var enestående vakker og tiltrekkende. Det mørke
håret var gredd bakover fra et fullkomment, ovalt ansikt; øynene var

livlige og blå under øyenbryn som minnet om tegningene på et
kinesisk kunstværk; leppene var fristende og myke. Det var noe så
feminint og grasiøst over skikkelsen at ingen mann kunne kaste et
blikk på Cynthia Standish uten å føle seg helt batatt. Bare Michael
hadde en annen oppfatning, for ham var hun en djevelsk og ond
kvinne, og han hatet henne. Hvor er kjærlighetet? spør Barbare

Cartland i denne fengslende og spennende romanen fra et miljø hun
mestrer som få andre. Svaret løser seg ut av en serie nervepirrende
opplevelser – og det viser seg at kjærligheten ofte er der man minst

venter å finne den!

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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