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Hævnens sødme Barbara Cartland Hent PDF Lord Brora – mellem venner kaldet Tally – er en meget
charmerende ung mand, der som tidligere officer er vant til at bestemme farten og kommandere, så da hans

udkårne, den feterede Melia Melchester, hæver sin forlovelse med ham, fordi hun pludselig har fået andre jern
i ilden, bliver han ikke så meget rystet som rasende. Og da lille Jean MacLeod tilfældigvis betror ham, at hun
er i den samme situation, får han en idé til en kampagne mod de to frafaldne. Tally er en god soldat, og derfor
er hans kampagner som regel effektive, skønt det hænder, at de går ud over andre end fjenden. Og denne

kampagne kommer til at give bagslag…

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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