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Den falske søsteren Barbara Cartland Hent PDF Noella vet at det er galt å gå med på Jasper Ravens forslag
om å utgi seg for å være sin avdøde kusine, men hun har ikke noe valg. Hun befinner seg på sultegrensen,
uten penger, men med to eldre tjenere å ta seg av. Den mektige hertugen av Ravensdale godtar at Noella er
hans søster som forsvant for mange år siden, men selv føler hun seg fortvilet etter hvert som hun oppdager at
hun har forelsket seg i hertugen. Så begynner den grådige Jasper Raven å presse Noella for penger, og truer

med å avsløre henne hvis hun ikke gjør som han sier.

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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