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Den eksotiske blomst Barbara Cartland Hent PDF Etter faren tragiske død er Azalea helt prisgitt sin sadistiske
onkel, og den stakkars piken lengter tilbake til den lykkelige tiden i India, der hun vokste opp. Og en dag
skjer det noe som fortoner deg nesten som et mirakel – de skal reise til Hong Kong. Like før avreisen treffer
Azalea Lord Sheldon. Først synes hun at han virker innbilsk og overlegen, men da han kysser henne, vekker
det følelser i henne som hun ikke visste kunne eksistere. Det viser seg at de skal reise med samme skip til

Østen, men underveis forsøker Azalea å unngå lorden, selv om hun må innrømme at han har gjort et
uutslettelig inntrykk på henne. Da de møtes igjen i Hong Kong, er det ikke lenger tvil om at hennes

kjærlighet blir gjengjeldt, men hvordan skal hun noensinne kunne bli hans og måtte avsløre den forferdelige
hemmeligheten, som har formørket hennes liv?

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet mest kjente, og produktive forfattere. Hun
skrev mer enn 700 bøker, som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.

 

Etter faren tragiske død er Azalea helt prisgitt sin sadistiske onkel,
og den stakkars piken lengter tilbake til den lykkelige tiden i India,
der hun vokste opp. Og en dag skjer det noe som fortoner deg nesten
som et mirakel – de skal reise til Hong Kong. Like før avreisen

treffer Azalea Lord Sheldon. Først synes hun at han virker innbilsk
og overlegen, men da han kysser henne, vekker det følelser i henne
som hun ikke visste kunne eksistere. Det viser seg at de skal reise
med samme skip til Østen, men underveis forsøker Azalea å unngå
lorden, selv om hun må innrømme at han har gjort et uutslettelig
inntrykk på henne. Da de møtes igjen i Hong Kong, er det ikke

lenger tvil om at hennes kjærlighet blir gjengjeldt, men hvordan skal
hun noensinne kunne bli hans og måtte avsløre den forferdelige

hemmeligheten, som har formørket hennes liv?

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet
mest kjente, og produktive forfattere. Hun skrev mer enn 700 bøker,

som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.
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