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Zew miłości Barbara Cartland Hent PDF Valda prowadzi luksusowe życie z matką i ojczymem w pięknym
francuskim zamku. Wykształcona w Paryżu żyje beztrosko aż do dnia kiedy jej ojczym deklaruje, że planuje
w stylu francuskim małżeństwo dla niej. Przerażona na myśl o ślubie zupełnie obcego czlowieka, Valda wie,
że to niemożliwe, żeby spełniła życzenia ojczyma bez wzgledu na to jakie konsekwencje będzie miało jej
nieposłuszeństwo. Valda marzy o prawdziwej miłości i deklaruje, że zamierza poślubić tylko z miłości i

wyboru własnego męża. Valda walczy przeciwko tradycji, które niszczą jej nadzieje i marzenia.
Zdeterminowana chce udowodnić ojczymowi, że ona umie podejmować decyzje za siebie, postanawia
wyruszyć w podróż swojego życia. Chce zostać fotografem. Kradnie z koleżankami cygański powóz,
wiedząc, że nikt tam nie będzie szukał angielskiej dziedziczki. Valda dojeżdża na południe Francji, jest

urzeczona pięknem ptaków i koni. Nagle przystojny nieznajomy przykuwa jej uwagę. Wówczas zaczyna ona
zdawać sobie sprawę, że miłość jest warta o wiele więcej niż pieniądze.

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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