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Zagadka miłości Barbara Cartland Hent PDF Po śmierci rodziców, którzy zginęli w katastrofie kolejowej,
Katrina Darley została zupełnie sama bez środków do życia. Wuj Katriny, lord Branston, sprowadza ją do

Anglii, by wziąć pod swoje opiekuńcze skrzydła. Nie podoba to się jego drugiej, młodej żonie, zazdrosnej o
urodę dziewczyny. Lady Branston jest zakochana w księciu Lyndbrooke do posiadłości którego właśnie

przybywają zaproszeni na przyjęcie goście. Zjawia się także z mężem hrabina Calverton – pierwsza miłość
księcia z czasów gdy nie był bogaty. Wtedy Anastazja odrzuciła jego propozycję małżeństwa. Dziś chętnie
nawiązałaby romans z bogatym, przystojnym i utytułowanym mężczyzną. Aranżuje w swoim pokoju nocną
schadzkę, którą przerywa przybycie męża hrabiny. Książę – zmuszony do ucieczki – trafia do pokoju Katriny,

czego świadkiem jest jej ciotka. Żąda wszystkiego, żeby ratował reputację dziewczyny.

Książka przedstawia pokrętną intrygę. Czy Katrina, po groźnych przeżyciach znajdzie wymarzoną miłość?

Mary Barbara Hamilton Cartland (1901-2000) pseud. Barbara Cartland, brytyjska powieściopisarka, znana z
pisania licznych romansów i powieści miłosnych. Napisała 723 książki w tym 5 biografii. Była jedyną córką
brytyjskiego oficera, majora Bertrama Cartlanda, który zginął podczas I wojny światowej. Ukończyła college
dla dziewcząt w Malvern, po którym rozpoczęła pracę reporterki zajmującej się sprawami społecznymi i
pisarki powieści miłosnych. Z początku prowadziła kolumnę plotek w Daily Express. W roku 1923

opublikowała pierwszą powieść Jigsaw, która stała się bestsellerem. W jej powieściach ukształtował się
specyficzny styl, konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo schematycznej akcji, jej
późniejsze powieści cieszyły się powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w księdze

Guinnessa. W połowie lat 90 sprzedała swą miliardową książkę. Zgodnie ze wspomnieniem pośmiertnym
opublikowanym w The Daily Telegraph Cartland zerwała swe pierwsze zaręczyny po poznaniu szczegółów
stosunku płciowego i doznała szoku. Ostatecznie wyszła za mąż w roku 1932 za oficera Alexandra George'a
McCorquodale'a. Jej córka, Raine Spencer, była w późniejszym czasie macochą księżnej Diany. Po rozwodzie

w r. 1936 wyszła za Hugh McCorquodale, z którym miała dwóch synów.

 

Po śmierci rodziców, którzy zginęli w katastrofie kolejowej, Katrina
Darley została zupełnie sama bez środków do życia. Wuj Katriny,

lord Branston, sprowadza ją do Anglii, by wziąć pod swoje
opiekuńcze skrzydła. Nie podoba to się jego drugiej, młodej żonie,
zazdrosnej o urodę dziewczyny. Lady Branston jest zakochana w
księciu Lyndbrooke do posiadłości którego właśnie przybywają
zaproszeni na przyjęcie goście. Zjawia się także z mężem hrabina
Calverton – pierwsza miłość księcia z czasów gdy nie był bogaty.
Wtedy Anastazja odrzuciła jego propozycję małżeństwa. Dziś

chętnie nawiązałaby romans z bogatym, przystojnym i utytułowanym
mężczyzną. Aranżuje w swoim pokoju nocną schadzkę, którą

przerywa przybycie męża hrabiny. Książę – zmuszony do ucieczki –
trafia do pokoju Katriny, czego świadkiem jest jej ciotka. Żąda

wszystkiego, żeby ratował reputację dziewczyny.

Książka przedstawia pokrętną intrygę. Czy Katrina, po groźnych
przeżyciach znajdzie wymarzoną miłość?

Mary Barbara Hamilton Cartland (1901-2000) pseud. Barbara
Cartland, brytyjska powieściopisarka, znana z pisania licznych



romansów i powieści miłosnych. Napisała 723 książki w tym 5
biografii. Była jedyną córką brytyjskiego oficera, majora Bertrama
Cartlanda, który zginął podczas I wojny światowej. Ukończyła
college dla dziewcząt w Malvern, po którym rozpoczęła pracę

reporterki zajmującej się sprawami społecznymi i pisarki powieści
miłosnych. Z początku prowadziła kolumnę plotek w Daily Express.
W roku 1923 opublikowała pierwszą powieść Jigsaw, która stała się
bestsellerem. W jej powieściach ukształtował się specyficzny styl,
konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo
schematycznej akcji, jej późniejsze powieści cieszyły się

powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w księdze
Guinnessa. W połowie lat 90 sprzedała swą miliardową książkę.
Zgodnie ze wspomnieniem pośmiertnym opublikowanym w The
Daily Telegraph Cartland zerwała swe pierwsze zaręczyny po
poznaniu szczegółów stosunku płciowego i doznała szoku.

Ostatecznie wyszła za mąż w roku 1932 za oficera Alexandra
George'a McCorquodale'a. Jej córka, Raine Spencer, była w

późniejszym czasie macochą księżnej Diany. Po rozwodzie w r. 1936
wyszła za Hugh McCorquodale, z którym miała dwóch synów.
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