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Lidenskabens veje Barbara Cartland Hent PDF Den succesrige, unge skuespilforfatter Randal Gray rejser til
Rivieraen for at slippe for ekstra arbejde og to kvinders ihærdige efterstræbelser. Hans fred bliver imidlertid
forstyrret af skuespilleren D’Arcy Forest og hans forsømte, underernærede datter, Sorella. Da Randal er skyld

i, at D’Arcy bliver dræbt ved en flyveulykke, føler han, at han er nødt til at tage sig af Sorella.

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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