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Lord på flykt Barbara Cartland Hent PDF Lord Harleston är trött på baler, fester och framför allt på kvinnor.
Då prinsen av Wales befaller honom att gifta sig med den ytliga före detta älskarinnan Dolly, får lorden nog
och flyr till Amerika. Men där får han en släkting på halsen, en föräldralös ouppfostrad flicka - tror han ...

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.

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.
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