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I skjebnens vold Barbara Cartland Hent PDF I 1795 kommer Grania O'Kerry tilbake til Grenada –
Krydderøyene. I siste liten får hun vite at hennes far vil gifte henne bort til den drikkfeldige og vulgære

plantasjeeieren Roderick Maigrin. De bor hos Maigrin, og i løpet av natten blir Grania vekket av den trofaste
tjeneren Abe, som kan fortelle at det har brutt ut opptøyer blant de franske slavene på øya. Abe tar henne med
til Secret Harbour, hvor hun hadde bodd sammen med foreldrene i mange år. Da hun kommer inn i det gamle

huset, finner hun til sin forskrekkelse en mann i morens soverom, en farlig og beryktet sjørøver.

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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