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Den hemmelige frygt Barbara Cartland Hent PDF Hjemvendt fra Napoleonskrigene havde markis’en af
Meridale intet hastværk med at vende tilbage til sit gods Meridale Castle. London var fuld af fristende

adspredelser og mere end forklaring nok på hans uvilje mod at vende hjem. Men sandheden var en anden.
Helten fra Waterloo var bange for den hemmelighed, slottet rummede. Til sidst tvang omstændighederne ham
hjem, og her kom Arabella ham i møde med sit glade smil og muntre snak. Men hun var kun et barn, ville
hun være stærk nok til at stå ham bi, når det kneb? Inden længe begyndte uvejrsskyerne igen at trække

sammen over det gamle slot, og denne gang var det markis’ens eget liv, der var i fare.

Barbara Cartland (1901-2000) er den mest produktive forfatter i det 20. århundrede. I alt blev det til over 650
bøger fra Cartlands romantiske hånd. Hun er oversat til 38 sprog, og med mere end 1 milliard solgte bøger på

verdensplan er der ingen tvivl om, at Barbara Cartland er en af verdens største romantikere.

Cartlands bøger foregår i de finere engelske kredse og blandt eksotiske sigøjnere. Kærligheden er
lidenskabelig mellem de passionerede helte og smukke heltinder, men gang på gang sættes den på prøve. Dog

er sand kærlighed altid stærkest, og der er intet, den ikke kan overvinde.
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