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Fold vingerne ud Barbara Cartland Hent PDF I præstegården mærkede man ikke meget til krigen. Men Larna
kedede sig aldrig, for hun havde hænderne fulde med at tage sig af familien: En distræt far, en lillebror, som
brændte efter at melde sig til flyvevåbenet, hans tvillingesøster og den yngste søster, som kun tænkte på

mænd og tøj. Og derudover var der landsbyens læge, der var forelsket i hende og hvis følelser hun mente, hun
gengældte, indtil Jimmy Braith dukkede op. Jimmy var blevet såret og boede nu på et rekonvalescenthjem i

nærheden, men snart var han næsten lige så ofte i præstegården ...

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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