
Den stolte prinsesse
Hent bøger PDF

Barbara Cartland
Den stolte prinsesse Barbara Cartland Hent PDF Den attenårige prinsesse Ilona har i en årrække boet i Paris
sammen med sin mor, Dabrozkas dronning, fordi kongens grusomheder har drevet dem i landflygtighed. Da
dronningen dør, og Ilona vender tilbage til Dabrozka, er landet på randen af en borgerkrig. På grund af

kongens tyranni slutter folket op om fyrst Aladar Saros, kongens ærkefjende. For at forene landet beslutter
kongen, at tvinge sin datter til at gifte sig med fyrst Aladar, selv om denne tilsyneladende hader Ilona....
Barbara Cartland (1901-2000) var 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.

 

Den attenårige prinsesse Ilona har i en årrække boet i Paris sammen
med sin mor, Dabrozkas dronning, fordi kongens grusomheder har
drevet dem i landflygtighed. Da dronningen dør, og Ilona vender
tilbage til Dabrozka, er landet på randen af en borgerkrig. På grund
af kongens tyranni slutter folket op om fyrst Aladar Saros, kongens
ærkefjende. For at forene landet beslutter kongen, at tvinge sin datter
til at gifte sig med fyrst Aladar, selv om denne tilsyneladende hader
Ilona.... Barbara Cartland (1901-2000) var 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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