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Revolusjonsbruden Barbara Cartland Hent PDF Vi befinner oss i året 1819. den unge Lady Vesta kommer
alene til Katona, for å slutte seg til arveprinsen, som hun har giftet seg med ved fullmakt i England. Prinsen er
ikke til stede for å ta imot hende, og det er grev Miklos som gir henne beskjed om at der er brutt ut revolusjon
i landet, og at hun straks må vende tilbake til England. Vesta nekter å etterkomme denne ordren, og forlanger

at greven, meget mot sin vilje, skal føre henne til hovedstaden. Etter en hasardiøs reise med en rekke
spennende og dramatiske eventyr, kommer Vesta endelig til den kongelige jakthytten, men bare for å oppdage

at nye farer truer greven, som hun nå er blitt dypt forelsket i.

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.

 

Vi befinner oss i året 1819. den unge Lady Vesta kommer alene til
Katona, for å slutte seg til arveprinsen, som hun har giftet seg med
ved fullmakt i England. Prinsen er ikke til stede for å ta imot hende,
og det er grev Miklos som gir henne beskjed om at der er brutt ut
revolusjon i landet, og at hun straks må vende tilbake til England.
Vesta nekter å etterkomme denne ordren, og forlanger at greven,
meget mot sin vilje, skal føre henne til hovedstaden. Etter en
hasardiøs reise med en rekke spennende og dramatiske eventyr,

kommer Vesta endelig til den kongelige jakthytten, men bare for å
oppdage at nye farer truer greven, som hun nå er blitt dypt forelsket

i.

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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