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Hans spanske brud Barbara Cartland Hent PDF I dårligt humør gik Lord Lynke - udsendt af den engelske
konge for at gifte sig med den spanske skønhed Dona Alcira - i land i Spanien. Han skulle også undersøge,

om rygtet om et planlagt angreb på Gibraltar var sandt. I San Sebastian får han hjælp af den pjaltede
gadedreng Venturo, der viser sig at være en køn og opvagt dreng af engelsk herkomst. Drengen var som skabt

til at optræde som hans tjener og spion. Sammen begynder de rejsen mod Madrid, og allerede på første
raststed redder drengen Lord Lynke fra en snigmorders dolk, en ildevarslende forsmag på hvad der venter

dem ved det strålende hof i Madrid.

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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gadedreng Venturo, der viser sig at være en køn og opvagt dreng af
engelsk herkomst. Drengen var som skabt til at optræde som hans
tjener og spion. Sammen begynder de rejsen mod Madrid, og
allerede på første raststed redder drengen Lord Lynke fra en

snigmorders dolk, en ildevarslende forsmag på hvad der venter dem
ved det strålende hof i Madrid.

Barbara Cartland (1901-2000) var en engelsk forfatter til romantiske
romaner, der er blevet solgt i adskillige millioner eksemplarer.
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