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BESKRIVNING

"Celia stod vid altaret, log mot sin brudgum och undrade om hon skulle komma att pröva hans löfte att
älska henne i nöd och lust litet tidigare än han kanske hade föreställt sig."När den unga lady Celia
meddelar sina högadliga föräldrar att hon vill gifta sig med den bildade men obemedlade Oliver Lytton
tror de knappt sina öron. "Han har ju varken pengar eller stamtavla. Gossen kan inte ens rida." Men Celia
vägrar ge med sig, och efter en flod av tårar kommer hon plötsligt på problemets lösning: Hon ska låta
Oliver göra henne med barn. Och på så vis lyckas Celia med list genomdriva sin vilja. Hon får sin älskade
Oliver till äkta make, och några månader senare en underbar liten son.Nej, lady Celia är ingen ängel. Hon
är begåvad, modig, viljestark och hennes beslut får drastiska konsekvenser för alla... För hennes man
Oliver, chef för bokförlaget Lytton. Inte utan motstånd släpper han in sin ambitiösa hustru i
styrelserummet. För hennes svägerska LM, en reserverad och gåtfull natur som bär på många hemligheter.
Och vars järnvilja blir en utmaning för Celia. För Barty, som Celia lyfter ut ur en hopplöst fattig miljö och
in i den Lyttonska familjen och en ny social klass - men till vilket pris? Den dag författaren Sebastian
Brooke stiger in på förlaget är det emellertid Celias egen tillvaro som skakas i grunden. Plötsligt är hon är
beredd att riskera allt...Ingen ängel är en underhållningsroman av bästa märke. Med humor, värme och
mänsklig insikt skildrar Penny Vincenzi livet kring ett engelskt förlagshus under 1900-talets första
decennier. Inte minst är detta en lysande kärleksroman.Översättare: Jan Järnebrand
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ronaldo fula tilltag: "Är ingen ängel ..." | Aftonbladet

'Celia stod vid altaret, log mot sin brudgum och undrade om hon skulle komma att pröva hans löfte att
älska henne i nöd och lust litet tidigare än han kans

Ingen ängel - Svenska-Tyska Ordbok - Glosbe

Tira jobbar som dansös och lejontämjare. I brist på pengar går hon med på att utföra ett extra farligt trick,
att stoppa huvudet i lejonets gap. Med det nya ...

Ingen ängel - Penny Vincenzi - E-kirja - Elisa Kirja

Ingen ängel (No angel) (översättning Jan Järnebrand, Bonnier, 2002) Celias döttrar (Something
dangerous) (översättning Jan Järnebrand, Bonnier, 2003)
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INGEN ÄNGEL
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