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Hans foragtede brud Barbara Cartland Hent PDF Alle døre smækkede i for Lord Meridan, da han forargede
det gode selskab i London med endnu en af sine skandaler. Kun hvis han mødte op med en respektabel hustru

ved sin side, ville disse døre kunne åbnes igen. Det var netop kommet ham for øre, at Sir Edward Belvil
havde en meget smuk datter, og da samme Sir Edward lige havde tabt en formue til ham ved spillebordet,

foreslog han en studehandel. Hvad Lord Meridan imidlertid ikke vidste, var at Sir Edward havde to døtre, så
da han kørte til sit bryllup for at møde sin ukendte tilkommende, ventede der ham hans livs største

overraskelse.

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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