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Hertugens dilemma Barbara Cartland Hent PDF Luella Hanleys far dør under deres ophold i Milano, og efter
begravelsen tager hun hen til katedralen for at bede. Hun ved, at hun må anmode den britiske ambassade om
hjælp, for hun er helt alene og har ingen penge, men hun føler det ydmygende at skulle gøre det. I katedralen
overværer hun et bryllup i et af sidekapellerne. Bruden og brudgommen underskriver bryllupsprotokollen og
forlader katedralen. Så bemærker Luella en præst, der opfører sig besynderligt. Han studerer protokollen

indgående, og da de to messetjenere kommer for at hente den, har han så travlt med at komme væk, at han er
nær ved at vælte den ...

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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