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Den uønskede brud Barbara Cartland Hent PDF Alvaric Verne arver uventet titlen som Lord Vernham efter sin
onkel og vender tilbage til familiegodset efter mange år i udlandet - kun for at gøre den ubehagelige

opdagelse, at han har arvet et forfaldent gods samt en skyhøj gæld til naboen, Theobold Muir. Hans onkel har
spillet alt væk, og Lord Vernham bliver hurtigt klar over, at hans eneste mulighed for at redde godset er at gå
ind på den usympatiske Mr. Muirs krav. Han forlanger, at Alvaric skal gifte sig med hans datter, Jarita, som

han aldrig har set ...

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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