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Markisens myndling Barbara Cartland Hent PDF Zias formynder, markisen af Okehampton, opdager
pludseligt, at hans elskerinde har lokket ham i en fælde. Men han får hurtigt andet at tænke på, da det bliver
klart, at Zia holdes som fange i et kloster, hvor en falsk præst kun er ude på at få fingre i hendes formue.

Zia er skræmt til døde, for hun er klar over, at de mænd, der holder hende fanget, ikke vil betænke sig på at
slå hende ihjel. Markisen sætter alt ind på at hjælpe hende med at flygte til London ...

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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