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Farlig spill Barbara Cartland Hent PDF Neoma tenkte, mens hun rotet rundt i skrivebordet, at selv om hun
måtte stjele fra sin arrogante vert, så var dette den eneste måten hun kunne redde broren på fra fornedrelse og
skam. Det store selskapet som ble holdt hos markien av Rosyth, hadde vært et mareritt bortsett fra møtet med
denne kyniske unge mannen. Det var vanskelig å tenke seg at han overhodet hadde vært glad i noen. Hva
skjulte hans fortid? Et farlig spill fyller Neomas liv med både spenning og kjærlighetssorg før markiens
krevende og lidenskapelige kyss bringer henne ut av den dypeste fortvilelse og fyller henne med en

ubestemmelig henførelse.

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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