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Ektemenn søkes Barbara Cartland Hent PDF Da Andrinas far dør og etterlater henne uten penger, må hun
finne noen som kan gifte seg med hennes to yngre søstre innen to måneder. Hun reiser til London for å få
hjelp av hertugen av Broxbourne, en fjern slektning, men på veien blir hun utsatt for tilnærmelser fra en
overlegen og ubehagelig ung mann. Da hun kommer til hertugens hus, oppdager hun at den unge mannen
som hadde kysset henne kvelden før, var hertugen selv! Selv om han blir overtalt til å hjelpe henne, er det

mange overraskelser og skuffelser som venter Andrina før hertugens kyss igjen tenner en flamme i henne, og
alt ordner seg til det beste for alle.

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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