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Teatr miłości Barbara Cartland Hent PDF Młody książę Moorminster wraca z podróży z Holandii. W swojej
rezydencji w Anglii czeka na niego cała sterta listów, które nagromadziły się podczas jego nieobecności.

Jeden spośród nich zasługuje na szczególną uwagę księcia. To list od Lady Faversham. Ta piękna księżna jest
wdową po hulaczym, aczkolwiek zamężnym księciu Ericu. Nie potrafi żyć w samotności, więc upatruje
swojego przyszłego wybranka w księciu. Ten jednak, wbrew namowom całej rodziny i przyjaciół, nie jest
chętny do ożenku i choć nie przeczy cudnej urodzie i urokowi Lady Fiony, to jego celem jest odbudowa
teatru, który spłonął w Moor. To właśnie praca nad tym staje się jego głównym celem. N jego drodze los
stawia mu jednak uroczą, niewinną,młodą Lavellę, która nie jest bogatą arystokratką, a córką – organistką-
pastora. Książę pada ofiarą jej uroku. Teatr, Anglia, zamożna księżna, młody książę i kościelna organistka-

jak zakończy się ta historia?

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.

 

Młody książę Moorminster wraca z podróży z Holandii. W swojej
rezydencji w Anglii czeka na niego cała sterta listów, które

nagromadziły się podczas jego nieobecności. Jeden spośród nich
zasługuje na szczególną uwagę księcia. To list od Lady Faversham.
Ta piękna księżna jest wdową po hulaczym, aczkolwiek zamężnym
księciu Ericu. Nie potrafi żyć w samotności, więc upatruje swojego
przyszłego wybranka w księciu. Ten jednak, wbrew namowom całej
rodziny i przyjaciół, nie jest chętny do ożenku i choć nie przeczy
cudnej urodzie i urokowi Lady Fiony, to jego celem jest odbudowa
teatru, który spłonął w Moor. To właśnie praca nad tym staje się jego

głównym celem. N jego drodze los stawia mu jednak uroczą,
niewinną,młodą Lavellę, która nie jest bogatą arystokratką, a córką –
organistką- pastora. Książę pada ofiarą jej uroku. Teatr, Anglia,

zamożna księżna, młody książę i kościelna organistka- jak zakończy
się ta historia?

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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