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Diona och dalmatinern Barbara Cartland Hent PDF Den unga Diona har blivit föräldralös. Hennes enda vän
och förtrogna är Sirius, en dalmatinerhund hon fått av sin far innan han dog. Nu måste hon bo hos sin girige
farbror, sir Hereward, som i ett utbrott av ilska beslutar att hunden ska skjutas. Diona tar hunden med sig och
flyr i panik. Markisen av Irchester har tjänstgjort i Wellingtons armé och försöker nu ta igen de förlustelser
han gått miste om. Men det ljuva livet i London känns tomt och han flyr till sitt lantgods. Två människor på

flykt – vad händer när den enkla, oerfarna flickan från landet möter den mondäne markisen?

Cartlands böcker äger rum i de finare engelska kretsarna och i exotiska miljöer. Kärleken är häftig mellan de
passionerade hjältarna och vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom prövningar. Men äkta kärlek

är alltid starkast och det finns ingenting den inte kan besegra.

Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren i det tjugonde århundradet. Vi har över 650
böcker från Cartlands romantiska hand. Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med över en miljard
sålda exemplar kan det inte längre finnas någon tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största

romantiker.
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exotiska miljöer. Kärleken är häftig mellan de passionerade hjältarna

och vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom
prövningar. Men äkta kärlek är alltid starkast och det finns ingenting

den inte kan besegra.

Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren i
det tjugonde århundradet. Vi har över 650 böcker från Cartlands

romantiska hand. Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med
över en miljard sålda exemplar kan det inte längre finnas någon

tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största romantiker.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Diona och dalmatinern&s=dkbooks

