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Kærlighedens sejr Barbara Cartland Hent PDF Da Rollo Ling arver titlen som den 6. Jarl af Hallington, bliver
han pludselig feteret af ambitiøse mødre med giftefærdige døtre. Han helliger sig dog de gifte kvinder, som
selv Prinsen af Wales har et vågnet øje til. På Hallington Hall venter man spændt på, at jarlen skal komme, og

pludselig dukker han op med et stort selskab. Alle i landsbyen er chokerede over deres opførsel - også
præstens datter, Nola Brackley, der til sin forfærdelse hører, at jarlen har en dødsfjende i sin fætter Basil, der
vil arve titlen og den medfølgende formue, hvis jarlen dør uden arving ... 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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