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Prinsesse på flukt Barbara Cartland Hent PDF Sammen med sin bror rømmer prinsesse Marie-Therese til Paris
for å oppleve en siste sorgløs uke. Foreldrene har nemlig bestemt at hun skal gifte seg med en mann hun aldri
har møtt. I verdensbyens glitrende fornøyelsesliv utgir hun seg for å være Zena, brorens elskerinne. Lite aner
hun hvilke forviklinger dette skal føre til - ikke minst da hun forelsker seg hodestups i den verdensvante og
sjarmerende Jean de Graumont. I hans armer glemmer hun for en kort stund all fornuft. Men vil kjærlighetens

makt være stor nok til å seire over farens sinne, og hva vil Jean si når han får vite hvem hun virkelig er.

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet mest kjente, og produktive forfattere. Hun
skrev mer enn 700 bøker, som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.

 

Sammen med sin bror rømmer prinsesse Marie-Therese til Paris for å
oppleve en siste sorgløs uke. Foreldrene har nemlig bestemt at hun
skal gifte seg med en mann hun aldri har møtt. I verdensbyens
glitrende fornøyelsesliv utgir hun seg for å være Zena, brorens

elskerinne. Lite aner hun hvilke forviklinger dette skal føre til - ikke
minst da hun forelsker seg hodestups i den verdensvante og

sjarmerende Jean de Graumont. I hans armer glemmer hun for en
kort stund all fornuft. Men vil kjærlighetens makt være stor nok til å
seire over farens sinne, og hva vil Jean si når han får vite hvem hun

virkelig er.

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet
mest kjente, og produktive forfattere. Hun skrev mer enn 700 bøker,

som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.
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