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BESKRIVNING
Den unga och föräldralösa Celesta var förtvivlad. Hon hade just fått höra att hennes bror hade förlorat
familjegodset på kortspel. Nu visste hon inte ens om hon skulle få bo kvar i trädgårdsmästerbostaden
tillsammans med sin gamla barnsköterska längre. Men den nye innehavaren av godset visade sig vara något
helt annat än vad hon hade väntat sig. Och det dröjde inte länge förran hon blev djubt förälskad i honom
...Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren 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?
Trollbunden (roman) - Wikipedia
Trollbunden Miniserie: Maskeradklubben (2/3) Ärren hon döljer Maskeradklubben har fått en ny
attraktion, en kvinnlig pianist som trollbinder gästerna natt efter natt.

Trollbunden (film) - Wikipedia
I den här katt-och-råtta-leken är allt en illusion, men passionen är så verklig som den kan bli. Max Westin.
Sex personifierad. Doften hängde i luften, hon ...

Trollbunden - Sagan om Isfolket - Margit Sandemo FanPage
Pris: 49 kr. Pocket, 2016. Finns i lager. Köp Trollbunden av Sylvia Day på Bokus.com. Boken har 3 st
läsarrecensioner.
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