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Der lyngen blomstrer Barbara Cartland Hent PDF Etter krigens slutt vender den sjarmerende britiske
diplomaten Ian McCraggan tilbake til Skottland for å bli klanens overhode og flytte inn i den gamle

slektsborgen, som han har, som han har arvet etter sin grandonkel. Han er fylt av forventning og glede, men
han er også svært spent. Det er nemlig femten år siden han var der sist, og mye kan ha hendt på den tiden. Og

da han kommer frem, møter det ham også en overraskelse. Han oppdager at en stolt, mørkhåret pike har
installert seg i hans forfedres borg. Men hvem er hun, denne fortryllende Moida, som våger å bestride hans
rettmessige krav? Da Ian oppdager den forbløffende sannheten, er det imidlertid for sent – for da er han

allerede forlovet med en blond skjønhet, som aldeles ikke har til hensikt å gi slipp på ham.

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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også en overraskelse. Han oppdager at en stolt, mørkhåret pike har

installert seg i hans forfedres borg. Men hvem er hun, denne
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