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Flammer over sneen Barbara Cartland Hent PDF Hun bemærkede ikke, at hendes ben bar hende ind på det
polerede gulv. Som fortryllet begyndte hun at danse rundt i salen. Med halvt lukkede øjne nød hun

begejstringens rus, og så dansede hun pludselig ikke længere alene. Igen og igen svang prinsen Alida rundt.
Hun havde drømt, at hun engang ville møde en mand, som hun ville forelske sig i, og at hele hendes verden
ville forandre sig på grund af ham. Men hun vidste, at hendes kærlighed til prinsen var forgæves. Han var

nemlig den mand, hendes kusine skulle giftes med ...

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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