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Prześladowana księżniczka Barbara Cartland Hent PDF Prześladowana Księżniczka jest opowieścią o
angielskim dżentelmenie, Lordzie Arkley, który przebywa w hotelu w Marienbadzie. Jego pokój znajduje się

przypadkowo obok księcia Fryderka z Wilzenstein i jego młodej i pięknej żony, ksieżniczki Mariski
pochodzącej z rodu Esterhazych , który był jednym z najstarszych rodów arystokratycznych na Węgrzech.
Ksiaże Fryderyk jest człowiekiem nadużywajacym alkohol, okrutnym i potwornie zazdrosnym o swoją żonę.
Bije ją regularnie biczem. Jego okrucieństwo zauważa przypadkiem Pan Arkley i próbuje nawiązać kontakt z
księżniczką Mariską. Arkley i Mariska są uwikłani w przerażającą sieć intryg i szpiegostwa. Jednak nie jest to
przeszkoda aby ich znajomość przerodziła się w głęboką miłość. Arkley ratuje Marisce życie kiedy mąż bije
ją batem z zamiarem zabicia. Tło tej powieści - polityka króla Edwarda VII i kłopoty, które miał ze swym
siostrzeńcem Wilhelmem, jego podróże po Europie i osiągnięcie porozumienia z Francją - wszystko to jest

prawdą historyczną.

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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