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Nauczycielka z wyboru Barbara Cartland Hent PDF Arletta Cherrington – Weir, piękna dwudziestolatka,
skromna i nieświadoma własnego uroku opiekowała się swoim ojcem, hrabią Weir, który w końcowych latach
życia stał się kłótliwym, nieprzyjemnym staruszkiem. Nie życzył sobie, aby zajmował się nim ktokolwiek

poza Arlettą, chociaż lekarze i wszyscy wokół byli pewni, że pielęgniarki nie ośmieliłby się traktować w taki
sposób bliskich, w jaki obchodził się z własną córką. Twierdził, że Arletta jest tępa i ospała. Był bardzo
rozczarowany, że nie doczekał się syna, który odziedziczyłby po nim hrabstwo. Jednak gdy miał lepszy

nastrój, widać było, jak bardzo kocha swoje jedyne dziecko. Dzięki opiekuńczości córki hrabia żył dłużej niż
przewidziano. Arletta zdecydowała, że musi wyjechać z rodzinnego domu. Wyjeżdża do Francji. Tam zostaje

zatrudniona jako guwernantka dwojga dzieci w dawnym i wspaniałym zamku Duc de Sauterre.

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.

 

Arletta Cherrington – Weir, piękna dwudziestolatka, skromna i
nieświadoma własnego uroku opiekowała się swoim ojcem, hrabią

Weir, który w końcowych latach życia stał się kłótliwym,
nieprzyjemnym staruszkiem. Nie życzył sobie, aby zajmował się nim

ktokolwiek poza Arlettą, chociaż lekarze i wszyscy wokół byli
pewni, że pielęgniarki nie ośmieliłby się traktować w taki sposób
bliskich, w jaki obchodził się z własną córką. Twierdził, że Arletta
jest tępa i ospała. Był bardzo rozczarowany, że nie doczekał się syna,

który odziedziczyłby po nim hrabstwo. Jednak gdy miał lepszy
nastrój, widać było, jak bardzo kocha swoje jedyne dziecko. Dzięki
opiekuńczości córki hrabia żył dłużej niż przewidziano. Arletta
zdecydowała, że musi wyjechać z rodzinnego domu. Wyjeżdża do
Francji. Tam zostaje zatrudniona jako guwernantka dwojga dzieci w

dawnym i wspaniałym zamku Duc de Sauterre.

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Nauczycielka z wyboru&s=dkbooks

