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Vain kotiopettaja Barbara Cartland Hent PDF Lara on kauhuissaan kuullessaan, että elosteleva lordi Magor
on lähennellyt hänen ystävätärtään Janea. Jane on Keytonin markiisin siskontyttären kotiopettajatar, ja lordi
Magor on markiisin upean kodin vakituinen vieras. Lara päättää antaa opetuksen lordi Magorille ja ottaa
Janen paikan kotiopettajattarena. Lordi Magor on villi naisten perään kuten Jane on kuvannut, kun taas

markiisi on inspiroiva, komea ja paljon odotettua ystävällisempi. Lara rakastuu markiisiin, mutta ilkeä lordi
Magor lukitsee hänet huoneeseen, ja vain isoisäisän revolveri voi pelastaa Laran. Hetken mielijohteesta Lara
ampuu lordin, minkä seurauksena hänet tuomitaan vangittavaksi, ja toinen suudelma ihanan markiisin kanssa

jää vain unelmaksi.

Barbara Cartland (1901−2000) on vuosisadan kaikkein tuotteliain kirjailija. Meillä on yli 650 Cartlandin
kirjoittamaa romanttista romaania. Hänen kirjojaan on käännetty 38 kielelle, ja niitä on myyty yli miljardi

kappaletta. Ei voi enää olla epäilystäkään siitä, että Barbara Cartland on yksi maailman suurimmista
romantikoista.
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