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Kærlighedens gave Barbara Cartland Hent PDF Amalita og hendes søster Carolyn får meddelelse om, at deres
far og hans kone Yvette er druknet i havet ud for Nice. Faderen havde ellers lovet at komme hjem til England
for at arrangere Carolyns debut i selskabslivet og afholde et bal for hende. Da Amalita selv blev afskåret fra at

debutere, eftersom hendes bedstemor netop var død, er hun opsat på, at Carolyn ikke skal gå glip af
muligheden for at træffe nye mennesker og unge mænd. Hun skriver derfor til en af sin fars venner, markis’en

af Garlestone, der inviterer dem til at bo hos sig i London ...

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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