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Niebezpieczny dandys Barbara Cartland Hent PDF Alina jest młodą, wrażliwą, piękną dziewczyną. Ojciec
nauczył ją, jak można podróżować dookoła świata wciąż siedząc w fotelu. Uwielbiala czytać książki.

Natomiast matka, samolubna kobieta chce wydać swoją córkę za mąż za bardzo bogatego i okrutnego księcia
Ahmadi z Kahriz wbrew jej woli. Mężczyzna jest dla niej odrażający. Alina nienawidzi mężczyzn. Raczej
woli umrzeć aniżeli wyjść za mąż. Nie widzi wyjścia i chce się utopić w Tamizie, lecz nagle pojawia się

tajemniczy bohater, który jej na to nie pozwala. Ratuje jej życie, chroni przed przyszłym niechcianym mężem
i małżeństwem bez miłości, a między nimi rodzi się uczucie. Alina jednak nie wie, ze niebezpieczeństwo
dopiero się zaczeło. Pan Dorrington, słynny londyński dandys- kawaler, próżniak, który nie myśli o niczym
innym niż o swoim wyglądzie i wydaje fortunę na swoje ubrania, zaplątany jest w morderstwa i intrygi. Jest

ścigany przez księcia i jego sojuszników.

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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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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