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Magia Paryża Barbara Cartland Hent PDF Sir Richard starał się uratować dom będący własnością rodziny
Hillingtonów od dwu stuleci. Okazało się to jednak zadaniem ponad jego siły. Po śmierci żony wreszcie

zrozumiał, że jedyne, co mu pozostało, to sprzedać dom i całą posiadłość. Wraz z Evą postanowili przenieść
się do Paryża. Będą mieć szczelny dach nad głową. Eva była zachwycona, pomysł ten bowiem zdawał się
uszczęśliwiać ojca. Załamał się po śmierci Lisette i Eva straciła nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze zobaczy
jego uśmiech. Sir Richard nie wyobrażał sobie życia na wsi bez dobrych koni, na które już nie było go stać.

Nie mógł też pozwolić sobie na służbę, jakiej wymagało prowadzenie tak wielkiego domu. Nie miał
odpowiednich funduszy na rozrywki ani na przyjmowanie gości.Eva zaproponowała, żeby pojechali do

Paryża, sądziła, że tam będzie im łatwiej. Sir Richard raczej w to wątpił, ale z drugiej strony wielki dom w
Gloucestershire, odkąd zabrakło Lisette, wyjątkowo go przygnębiał. Poza tym nie był odpowiednim

miejscem, gdzie można by wychowywać córkę.

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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Hillingtonów od dwu stuleci. Okazało się to jednak zadaniem ponad
jego siły. Po śmierci żony wreszcie zrozumiał, że jedyne, co mu

pozostało, to sprzedać dom i całą posiadłość. Wraz z Evą postanowili
przenieść się do Paryża. Będą mieć szczelny dach nad głową. Eva

była zachwycona, pomysł ten bowiem zdawał się uszczęśliwiać ojca.
Załamał się po śmierci Lisette i Eva straciła nadzieję, że

kiedykolwiek jeszcze zobaczy jego uśmiech. Sir Richard nie
wyobrażał sobie życia na wsi bez dobrych koni, na które już nie było
go stać. Nie mógł też pozwolić sobie na służbę, jakiej wymagało

prowadzenie tak wielkiego domu. Nie miał odpowiednich funduszy
na rozrywki ani na przyjmowanie gości.Eva zaproponowała, żeby
pojechali do Paryża, sądziła, że tam będzie im łatwiej. Sir Richard

raczej w to wątpił, ale z drugiej strony wielki dom w
Gloucestershire, odkąd zabrakło Lisette, wyjątkowo go przygnębiał.

Poza tym nie był odpowiednim miejscem, gdzie można by
wychowywać córkę.
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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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