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Det knuste hjerte Barbara Cartland Hent PDF Den unge og vakre kanadiske piken Mela blir sviktet av sin
elskede Tim. Dypt ulykkelig reiser hun til England for å ta en sekretærjobb hos sin onkel, som er medlem av
regjeringen. Ved ankomsten til London viser det seg imidlertid at onkelsen er blitt drept under mystiske
omstendigheter, og hans politiske medarbeider, Peter Flacton, gjør sitt beste for å få henne til å reise hjem.
Men Mela er fast bestemt på å avsløre sannheten i forbindelse med onkelens død, og meget motstrebende lar
Peter seg overtale til å hjelpe henne. Snart befinner de seg i en hvirvel av dramatiske og kompromitterende

situasjoner. For å redde Peters gode navn som parlamentsmedlem, og fordi hun fremdeles er for ulykkelig til å
bry seg om hva som skjer med henne personlig, går hun med på å bli Peter Flactons hustru. Nå begynner
imidlertid forviklingene for alvor, for på selve bryllupsdagen treffer hun helt tilfeldig sin elskede Tim.

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.

 

Den unge og vakre kanadiske piken Mela blir sviktet av sin elskede
Tim. Dypt ulykkelig reiser hun til England for å ta en sekretærjobb
hos sin onkel, som er medlem av regjeringen. Ved ankomsten til
London viser det seg imidlertid at onkelsen er blitt drept under
mystiske omstendigheter, og hans politiske medarbeider, Peter

Flacton, gjør sitt beste for å få henne til å reise hjem. Men Mela er
fast bestemt på å avsløre sannheten i forbindelse med onkelens død,
og meget motstrebende lar Peter seg overtale til å hjelpe henne. Snart
befinner de seg i en hvirvel av dramatiske og kompromitterende

situasjoner. For å redde Peters gode navn som parlamentsmedlem, og
fordi hun fremdeles er for ulykkelig til å bry seg om hva som skjer
med henne personlig, går hun med på å bli Peter Flactons hustru. Nå

begynner imidlertid forviklingene for alvor, for på selve
bryllupsdagen treffer hun helt tilfeldig sin elskede Tim.

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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