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Miłość jest kluczem Barbara Cartland Hent PDF Tony przegrywając w karty sumę, której nigdy nie zdoła
spłacić, liczy tylko na pomysłowość swojej siostry i zamierza sprzedać dom, w którym mieszka jego siostra.
Minerwa, matka dwojga dzieci zdaje sobie sprawe, ze kiedy Tony tym sposobem spłaci dług, oni zginą z
głodu. Zdesperowana planuje ocalić brata od hańby, próbuje szantażować bardzo bogatego hrabiego przy
czym oboje zostają zamknięci w lochu gdzie kiedyś umierali tam więźniowie. Wydarzenia nocy stają się na
zawsze ich wspólną tajemnicą a jednocześnie początkiem zupełnie nowego układu. Minerva, uświadamia

sobie, że pragnie hrabiego jeszcze widzieć. Był najprzystojniejszym i najodważniejszym mężczyzną, jakiego
kiedykolwiek spotkała. Kiedyś nienawidziła go za krzywdę, jaką im wyrządził, a teraz zaczęła myśleć o nim
inaczej. Stał sie dla niej miłością - wielką, niezmienną i dozgonną a ona dla niego boginią mądrości, kobietą,

na którą całe życie czekał.

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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poznaniu szczegółów stosunku płciowego i doznała szoku.
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