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Rejsen til paradis Barbara Cartland Hent PDF Den unge Kamala Lindsey indså, at hun for at undgå at blive
gift med en gammel mand, der var kendt for sin grusomhed, måtte løbe væk. Af frygt for den onkel, der ville
piske hende til at sige ja, måtte hun tage så langt væk, at han ikke kunne finde hende. Hun beslutter at tage til
Frankrig, hvor hun på vejen møder Conrad Veryan, der indrømmer, at han er en eventyrer på jagt efter guld til
at forsørge sin mor og betale den gæld, der hviler på hans gods. Da han indser, at han ikke kan lade Kamala
rejse videre alene, og at de er nødt til at skaffe penge, foreslår han en utrolig plan. De skal skjule sig ombord
på et skib, der er på vej til Mexico, og først komme frem, når skibet er i rum sø … 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.

 

Den unge Kamala Lindsey indså, at hun for at undgå at blive gift
med en gammel mand, der var kendt for sin grusomhed, måtte løbe
væk. Af frygt for den onkel, der ville piske hende til at sige ja, måtte
hun tage så langt væk, at han ikke kunne finde hende. Hun beslutter
at tage til Frankrig, hvor hun på vejen møder Conrad Veryan, der

indrømmer, at han er en eventyrer på jagt efter guld til at forsørge sin
mor og betale den gæld, der hviler på hans gods. Da han indser, at
han ikke kan lade Kamala rejse videre alene, og at de er nødt til at
skaffe penge, foreslår han en utrolig plan. De skal skjule sig ombord
på et skib, der er på vej til Mexico, og først komme frem, når skibet
er i rum sø … 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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