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Kærlighedens maskerade Barbara Cartland Hent PDF Ved sin fars død bliver den unge grevinde Marie Teresa
uhyre rig, og desuden er hun udset til at blive gift med markis de Montereau, som hun ikke har set, siden hun
var barn. Men hvorfor skulle hun gifte sig med denne forlystelsessyge mand? For at træffe markisen uden at

afsløre sin identitet, begiver den unge grevinde sig ud på et spændende eventyr, der bliver til en farlig
maskerade, da hun vækker prins Ludvig Napoleons lidenskabelige interesse …

Barbara Cartland (1901-2000) er 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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