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Kobiety też mają serca Barbara Cartland Hent PDF Rodzice Keldy zginęli podczas trzęsienia ziemi w Turcji.
Kelda trafiła do sierocińca. Tam pomiatano nią więc jako piętnastolatka z ulgą przyjęła wiadomość, że czas
opuścić sierociniec i zacząć zarabiać na życie. Wysłano ją na służbę do szkoły dla młodych panien miss
Gladwin. Po kilku latach pracy awansowała z dziewczyny do czarnej roboty, której nikt inny nie chciał

wykonywać, na stanowisko pomocnicy nauczycielki. Ponieważ dobrze gra na fortepianie nadzoruje młodsze
panienki, gdy ćwiczą i odrabiają zadania. Podczas podróży do Dakaru Kelda rozmyślała o swoim ślubie.
Marzyła o podobnej miłości dla siebie jaka łączyła Yvette i Rémy’ego, którzy byli bardzo zakochani i

zapatrzeni w siebie.Potrzebowała miłości, a nie zaznała jej, odkąd zginęli jej rodzice. Nikt nigdy, z wyjątkiem
Yvette, nie darzył jej nawet przelotną sympatią. Teraz miała wyjść za mąż bez niej. Wydawało jej się, że

lodowata ręka chwyciła i ściskała jej serce.

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.

 

Rodzice Keldy zginęli podczas trzęsienia ziemi w Turcji. Kelda
trafiła do sierocińca. Tam pomiatano nią więc jako piętnastolatka z
ulgą przyjęła wiadomość, że czas opuścić sierociniec i zacząć
zarabiać na życie. Wysłano ją na służbę do szkoły dla młodych
panien miss Gladwin. Po kilku latach pracy awansowała z
dziewczyny do czarnej roboty, której nikt inny nie chciał

wykonywać, na stanowisko pomocnicy nauczycielki. Ponieważ
dobrze gra na fortepianie nadzoruje młodsze panienki, gdy ćwiczą i
odrabiają zadania. Podczas podróży do Dakaru Kelda rozmyślała o
swoim ślubie. Marzyła o podobnej miłości dla siebie jaka łączyła
Yvette i Rémy’ego, którzy byli bardzo zakochani i zapatrzeni w
siebie.Potrzebowała miłości, a nie zaznała jej, odkąd zginęli jej
rodzice. Nikt nigdy, z wyjątkiem Yvette, nie darzył jej nawet

przelotną sympatią. Teraz miała wyjść za mąż bez niej. Wydawało jej
się, że lodowata ręka chwyciła i ściskała jej serce.

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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