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BESKRIVNING

Överste Maldon lämnade ingenting efter sig åt sina tre döttrar. Därför måste Andrina försöka finna
lämpliga äkta män åt sina bedårande yngre systrar. Hon reser till London och övertalar en avlägsen
släktning, hertigen av Broxbourne, att hjälpa dem. Hertigen visar tydligt sin motvilja för hennes plan. Men
trots hans otrevliga sätt kan inte Andrina undgå att fascineras av honom, även om hon intalar sig att hon
hatar honom. Vad är det som gjort honom så bitter?Barbara Cartland (1901-2000) är den mest
produktivaförfattaren i det tjugonde århundradet. Vi har över 650 böcker från Cartlands romantiska hand.
Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med över en miljard sålda exemplar kan det inte längre finnas
någon tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största romantiker.Cartlands böcker äger rum i de
finare engelska kretsarna och i exotiska miljöer. Kärleken är häftig mellan de passionerade hjältarna och
vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom prövningar. Men äkta kärlek är alltid starkast och det
finns ingenting den inte kan besegra.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Musikalstjärnan Carol Channing är död | Göteborgs-Posten - Kultur

En av USA:s mest legendariska musikalstjärnor har avlidit. Carol Channing spelade huvudrollen som
äktenskapsmäklerskan Dolly i uruppsättningen av ...

Vacker främling/Det vackraste är du/Äktenskapsmäklerskan - Kate Hewitt ...

Den kom till Sverige 1955 där den spelades på Vasan i Stockholm under namnet Äktenskapsmäklerskan.
Först 1964 blev pjäsen omarbetad till musikal.

Vacker främling/Det vackraste är du/Äktenskapsmäklerskan ...

Scen En av USA:s mest legendariska musikalstjärnor har avlidit. Carol Channing spelade huvudrollen som
äktenskapsmäklerskan Dolly i uruppsättningen av ...
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ÄKTENSKAPSMÄKLERSKAN

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84KTENSKAPSM%C3%84KLERSKAN&ln=se
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