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Hjerterknekt Barbara Cartland Hent PDF Hertugen av Melcombe er kjent og beryktet for sitt umoralske liv og
sine tallrike kjærlighetsaffærer. Helt uventet blir han formynder for den blottende unge, uskyldige Ravella
Shane, og sladderen settes i gang. Men for Ravella står hertugen som en avgud, og hun merker ikke den
arrogansen og kulden som skremmer alle andre bort. Ingenting kan rokke ved hennes blinde tillit til ham.

Men hun blir dypt ulykkelig da hun ved et tilfelle får høre at hans siste ´hjerterdame’ er den skjønne Señorita
Deleta. Hvem er hun? Hva har hun, som Ravella ikke har? Da Ravella forsøker å finne svaret, kastes hun ut i

et uhyggelig eventyr.

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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