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Lord Selwyn hade blivit förrådd av den kvinna han tänkt gifta sig med och trodde aldrig han skulle kunna
älska igen. Det var innan han anlände till Penang och träffade den vackra, mystiska kvinna som drev i land i
en båt. När han första gången såg in i hennes ögon märkte han att hon var rädd. Det kunde inte bero på att hon
tappat minnet. Och varför vägrade hon att gifta sig med honom? Men Anona bar på en hemlighet som kunde
förstöra hans kärlek och äventyra hans framtida karriär ...Barbara Cartland (1901-2000) är den mest
produktiva författaren i det tjugonde århundradet. Vi har över 650 böcker från Cartlands romantiska hand.
Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med över en miljard sålda exemplar kan det inte längre finnas
någon tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största romantiker. Cartlands böcker äger rum i de
finare engelska kretsarna och i exotiska miljöer. Kärleken är häftig mellan de passionerade hjältarna och
vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom prövningar. Men äkta kärlek är alltid starkast och det
finns ingenting den inte kan besegra.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Svensk ordbok online. Betydelse, synonymer och översättningar finns.
Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark. Ångrar djupt att jag inte började med
det här för 15-20 år sedan. Exempel på hur man använder ordet 'introducera i en mening. läsdagbok.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Exempel på hur man använder ordet 'introducera i en mening.
Svensk ordbok online. Svensk ordbok online. läsdagbok.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt.

salig - betydelser och användning av ordet. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan.
Gratis att använda.

