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Dynastia miłości Barbara Cartland Hent PDF W 1874 roku arytokraci z Anglii i innych krajów europejskich
masowo wyjeżdżali do Ameryki w poszukiwaniu bogatych żon. W ten sposób wiele amerykańskich

dziedziczek wielkich fortun poślubiło utytułowanych Europejczyków. Sir Osmund Staverly, piaty baronet,
był uroczym mężczyzną o ujmującej powierzchowności. Uwielbiał wygodne życie i dobrze czuł się w swojej

posiadłości, dopóki żyła jego żona. Po jej śmierci wrócił do obyczajów z lat młodości. Tilia niewiele
wiedziała o życiu ojca. Słyszała, że spotykał się z aktorkami, które z jakiś niejasnych dla niej przyczyn
kosztowały go majątek. Sporo wydawał też na ukochane konie. Niektóre przywożono do Staverly, ale

większość z nich można było oglądać jedynie na wyścigach. Mówiono, że nigdy nie mógł powstrzymać się,
żeby jakiegoś nie obstawić. Wydał wszystko co miał, na zbyt wolne konie i za szybkie kobiety.Tilia nie do

końca rozumiała, co to znaczyło. Wiedziała jedynie, że ojciec pozostawił ogromne długi, że zginął w
pojedynku, który miał coś wspólnego z jedną z kobiet określonych przez Roby'ego jako "za szybkie".

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.

 

W 1874 roku arytokraci z Anglii i innych krajów europejskich
masowo wyjeżdżali do Ameryki w poszukiwaniu bogatych żon. W

ten sposób wiele amerykańskich dziedziczek wielkich fortun
poślubiło utytułowanych Europejczyków. Sir Osmund Staverly, piaty
baronet, był uroczym mężczyzną o ujmującej powierzchowności.
Uwielbiał wygodne życie i dobrze czuł się w swojej posiadłości,
dopóki żyła jego żona. Po jej śmierci wrócił do obyczajów z lat

młodości. Tilia niewiele wiedziała o życiu ojca. Słyszała, że spotykał
się z aktorkami, które z jakiś niejasnych dla niej przyczyn

kosztowały go majątek. Sporo wydawał też na ukochane konie.
Niektóre przywożono do Staverly, ale większość z nich można było

oglądać jedynie na wyścigach. Mówiono, że nigdy nie mógł
powstrzymać się, żeby jakiegoś nie obstawić. Wydał wszystko co
miał, na zbyt wolne konie i za szybkie kobiety.Tilia nie do końca
rozumiała, co to znaczyło. Wiedziała jedynie, że ojciec pozostawił
ogromne długi, że zginął w pojedynku, który miał coś wspólnego z

jedną z kobiet określonych przez Roby'ego jako "za szybkie".
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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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