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Den hatefulle Barbara Cartland Hent PDF Lady Shangarry hadde brukt alle former for lokkemidler for å få
markien i den felle som han nå med nød og neppe var sluppet ut av. Mens han ennå slikket sine sår, møtte han
den uberegnelige Shikara, som hatet menn. For å komme bort fra sin grusomme onkel, var hun bestemt på å
finne sin far, en berømt arkeolog som forsvant sporløst under en ekspedisjon. Shikara er pengelens, og nå

lurer hun markien til å ta henne med til Egypt for å lete etter faren. Det er slett ikke hennes meniqg å forelske
seg i sin velgjører - og langt fra hans ønske å forelske seg i henne, men skjebnen har også et ord med i laget.

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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som hatet menn. For å komme bort fra sin grusomme onkel, var hun
bestemt på å finne sin far, en berømt arkeolog som forsvant sporløst
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til å ta henne med til Egypt for å lete etter faren. Det er slett ikke
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