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BESKRIVNING

Den unga engelskan Una Thoreau, som gått i klosterskola i Florens i tre år, kommer til Paris för att träffa
sin far, som är änkling och konstnär. Trots löfte möter han henne inte vid stationen, och när hon söker upp
hans ateljé i Montmartre får hon veta att fadern dött en vecka tidigare. Una står ensam i den stora, syndiga
staden Paris. Vart ska ho ta vägen? BARBARA CARTLANDBarbara Cartland (1901-2000) är den mest
produktivaförfattaren 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. DEN EVIGA
SAMLINGENCartlands böcker äger rum i de finare engelska kretsarna och i exotiska miljöer. Kärleken är
häftig mellan de passionerade hjältarna och vackra hjältinnorna, men gång på gång går de igenom
prövningar. Men äkta kärlek är alltid starkast och det finns ingenting den inte kan besegra.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ensam i Paris - E-bok - Barbara Cartland - Storytel

Från förlagets hemsida: Nell är tjugosex år och har aldrig har varit i Paris. Hon har aldrig ens varit på en
romantisk weekend någonstans. Att åka utomlands ...

Är du ensam i jul? - Svenska kyrkan

Köp 'Ensam i Paris och andra historier' bok nu. Jojo Moyes är tillbaka med en härlig samling berättelser!
Varsågod: två kortromaner ...

Ensam i Paris och andra historier - Pocket Shop

Jojo Moyes är tillbaka med en härlig samling berättelser! Varsågod: två kortromaner och nio noveller!
Nell är tjugosex år och har aldrig har varit i Paris. Hon ...
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ENSAM I PARIS

https://www.bo-fi.club/?p=ENSAM%20I%20PARIS&ln=se
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