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W płomieniach miłości Barbara Cartland Hent PDF Lord Edgar, znany hulaka i hazardzista, zostaje
zmuszony przez swojego starszego brata, księcia Quarrington do dokonania życiowego wyboru: albo ożeni
się z bogatą kobietą, albo wyjedzie za granicę i będzie żył z wyznaczonej mu pensji. Zasugerowana przez

stryjostwo dziewczyny, przyszła żona ma być wychowaną w Indiach sierotą, która dziedziczy po swoim ojcu
wielką fortune. Jednak opiekunowie nie informują swojej bratanicy, właścicielki olbrzymiej fortuny, o
planach związanych z jej osobą, ani nie podają rzeczywistych powodów wizyty w domu księcia. Gdy

dziewczyna poznaje prawdę, ogarnia ją ogromne przerażenie. Jest zrażona nieuprzejmością lorda Edgarda i
decyduje się na ucieczkę. Książę wyrusza na poszukiwanie Viny, bojąc się o jej los.

Kolejna fascynująca powieść znanej autorki popularnych powieści sentymentalnych. Świetna fabuła,
zaskakujące zakończenie.

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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