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Kurtisanens hævn Barbara Cartland Hent PDF Mod sin vilje har lord Arthur Seabrooke giftet sig med den
parisiske kurtisane Esmé Blanc. Efter lord Seabrookes død forsøger Esmé at presse hans datter Daniela

Brooke til at gifte sig med sin medsammensvorne for derved at få så stor en andel af Danielas formue som
muligt. Esmé og Daniela opholder sig på kurstedet Baden-Baden, og her møder Daniela den flotte markis af

Crowle, som hun forsøger at overtale til at hjælpe sig med at flygte. I begyndelsen er markisen
tilbageholdende, men et eller andet i Danielas stemme gør, at han indvilger i at hjælpe hende. Det lykkes ham
i sidste øjeblik at redde Daniela, og sammen flygter de i hans båd ned ad Rhinen. Men deres flugt er ikke kun
uden farer, for de forfølges af en hævngerrig kvinde. 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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forskellige sprog. På grund af sin effektivitet i sin forfattergerning, er
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