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Drottningens kapare Barbara Cartland Hent PDF Rodney Hawkhurst har seglat med Francis Drake och tänker
skaffa eget fartyg för att plundra spanska besittningar. Hos sir Harry Gillingham, som han hoppas skall hjälpa
honom att finansiera expeditionen, träffar han sir Harrys yngsta dotter Lizbeth, men det är i hennes äldre

syster, den ljuva Phillida, han blir förälskad. Sir Harry lovar att satsa pengar, men ber samtidigt att hans son
Francis, som han betraktat som en vekling, ska få följa med på resan. Men det är inte Francis som kommer

ombord på fartyget …

Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren i det tjugonde århundradet. Vi har över 650
böcker från Cartlands romantiska hand. Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med över en miljard
sålda exemplar kan det inte längre finnas någon tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största

romantiker.

 

Rodney Hawkhurst har seglat med Francis Drake och tänker skaffa
eget fartyg för att plundra spanska besittningar. Hos sir Harry
Gillingham, som han hoppas skall hjälpa honom att finansiera

expeditionen, träffar han sir Harrys yngsta dotter Lizbeth, men det är
i hennes äldre syster, den ljuva Phillida, han blir förälskad. Sir Harry
lovar att satsa pengar, men ber samtidigt att hans son Francis, som
han betraktat som en vekling, ska få följa med på resan. Men det är

inte Francis som kommer ombord på fartyget …

Barbara Cartland (1901-2000) är den mest produktiva författaren i
det tjugonde århundradet. Vi har över 650 böcker från Cartlands

romantiska hand. Hennes böcker är översatta till 38 språk, och med
över en miljard sålda exemplar kan det inte längre finnas någon

tvekan om att Barbara Cartland är en av världens största romantiker.
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