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De glemte breve Lady Annemarie Golding har ikke længere tiltro til kærligheden. Skuffelser og svigt har
gjort, at hun helt har valgt at isolere sig. Hun har trukket sig fra alle former for selskabelighed, men da hun ved
et tilfælde kommer i besiddelse af nogle intime breve, der kan tilsmudse prinsregentens navn, ser hun sit snit
til at hævne sig på utilregnelige elskere og ægtemænd én gang for alle. Den eneste, der står i vejen for hendes
forehavende, er lord Jacques Verne. Som prinsens højre hånd har han fået ordre om at skaffe brevene for
enhver pris. Hans kurmageri til Annemarie er charmerende insisterende, men hvis hun siger ja til at blive hans
elskerinde- kan hun så vide sig sikker på, det virkelig er hende, han efterstræber?
dk “Plinius` beretning om Pompejis sidste timer”. Jeg har nu bare fået besked tilbage om at de har noteret at
jeg har sagt ja til at have computer. De ægyptiske hieroglyffer blev udviklet for ca. dk 20. Breve, spørgsmål
og kommentarer til Sara Blædel bedes sendes til Saras forlag på: info@artpeople. dk “Plinius` beretning om
Pompejis sidste timer”. Glemte sager. Landsarkiver, Stadsarkiver & DIS-danmark - (Københavns Stadsarkiv,
Arkivalieronline, Lægdsruller, Daisy, Dis Danmark) Danmarks breve - (Kilder til Danmarks historie. Create
awesome responsive websites. Breve, spørgsmål og kommentarer til Sara Blædel bedes sendes til Saras forlag
på: info@artpeople. Easy and fast - No coding.
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