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Kærlighedens karma Barbara Cartland Hent PDF Lady Orissa Fane forlod England over hals og hoved –
hendes eneste tanke var at komme væk fra sin stedmor, der på alle måder generede og mishandlede hende.
Med sin glemsomme brors hjælp kom hun under falsk navn af sted til Indien, hvor hun håbede, at hendes
onkel, oberst Henry Hobart, ville modtage hende med åbne arme. Om bord på skibet mødte hun den yderst
ubehagelige major Myron Meredith, som hendes bror havde advaret hende imod, og som hun forsøgte at

holde på afstand. Men det var svært, for lidt efter lidt opdagede Orissa, at hendes skæbne på mystisk vis var
forbundet med denne major Myron Meredith.

Barbara Cartland (1901-2000) var en engelsk forfatter til romantiske romaner, der er blevet solgt i adskillige
millioner eksemplarer. Cartland udgav sin første roman i 1922 og har skrevet i alt 723 bøger, der er blevet
oversat til 36 forskellige sprog. På grund af sin effektivitet i sin forfattergerning, er hun nævnt i Guinness
rekordbog for flest udgivne bøger i løbet af et enkelt år. Barbara Cartland blev i 1991 hædret af dronning
Elizabeth II som Dame Commander of the order of the British Empire til ære for Cartlands sociale og

politiske bidrag, foruden sit forfattervirke, i næsten 70 år.
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oberst Henry Hobart, ville modtage hende med åbne arme. Om bord
på skibet mødte hun den yderst ubehagelige major Myron Meredith,
som hendes bror havde advaret hende imod, og som hun forsøgte at
holde på afstand. Men det var svært, for lidt efter lidt opdagede
Orissa, at hendes skæbne på mystisk vis var forbundet med denne

major Myron Meredith.

Barbara Cartland (1901-2000) var en engelsk forfatter til romantiske
romaner, der er blevet solgt i adskillige millioner eksemplarer.
Cartland udgav sin første roman i 1922 og har skrevet i alt 723

bøger, der er blevet oversat til 36 forskellige sprog. På grund af sin
effektivitet i sin forfattergerning, er hun nævnt i Guinness rekordbog
for flest udgivne bøger i løbet af et enkelt år. Barbara Cartland blev i
1991 hædret af dronning Elizabeth II som Dame Commander of the
order of the British Empire til ære for Cartlands sociale og politiske

bidrag, foruden sit forfattervirke, i næsten 70 år.
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