Literatura angielska

Londyn
Edward Rutherfurd jeden z najpopularniejszych na
świecie autorów powieści historycznych prezentuje
ponad dwa tysiące lat historii najbardziej wyjątkowego
miasta w całej Anglii.
Jak żaden inny autor, potrafi stworzyć powieść, w
której postaci stają się jedynie tłem, a to właśnie
miasto i jego historia są pełnoprawnymi bohaterami. W
Londynie śledzimy losy kilku z nich, by stać się
świadkami powstawania amfiteatru, Teatru
Szekspirowskiego czy wreszcie najmodniejszej
dzielnicy West End i odwiedzanego przez turystów
budynku Tower of London. Rutherfurd zapewnia
fascynującą zabawę i odkrywanie tajemniczej
przeszłości największej w Unii Europejskiej i trzeciej w
Europie metropolii, którą przecina Tamiza.
https://merlin.pl/londyn-edward-rutherfurd/7344822/

Książki autorstwa Edwarda
Rutherfurda w naszej bibliotece

Ulotne nadzieje
Powieść Gill Paul opowiada o życiu w obliczu nieustającego
zagrożenia wojną z dala od wszystkiego, co drogie, a gdzie
nadzieja umiera ostatnia.
Lucy pewnego dnia udaje się na przyjęcie, które raz na
zawsze odmieni jej życie i zmieni bieg wydarzeń. Na
wytwornym bankiecie młoda kobieta zapoznaje przystojnego,
wysokiego rangą oficera, który zakochuje się w niej od
pierwszego wejrzenia. Zauroczona czarującym mężczyzną
Lucy rzuca się w objęcia namiętności. Niestety, sielanka
młodej pary nie trwa długo. Wkrótce wybucha wojna,
ukochany kobiety zostaje wezwany na front. Lucy, wbrew woli
rodziny, decyduje się na pospieszny ślub, aby móc
towarzyszyć mężczyźnie.
Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że nic nie jest takie,
jakie jej się wydawało. Troskliwy dotąd mąż staje się
porywczy, ukazując jednocześnie mroczną stronę swojego
charakteru. Przerażona Lucy orientuje się, że znalazła się w
śmiertelnej pułapce - na ratunek jest już jednak za późno.
Zrozpaczona kobieta nie traci nadziei.
https://www.taniaksiazka.pl/ulotne-nadzieje-gill-paul-p1434037.html

Zaginiona córka
Gill Paul jest autorką bestsellerowych powieści historycznoobyczajowych i literatury faktu. Pisząc swoje książki, zawsze
sięga do źródeł historycznych.
Lato 1918. Życiu Romanowów zagraża śmiertelne
niebezpieczeństwo. Osiemnastoletnia księżna Maria jest
więziona wraz z resztą rodziny w ponurym domu w
Jekaterynburgu. Jej jedyną rozrywką są tajemne spotkania ze
strażnikami, które stają się czymś więcej niż tylko niewinnym
flirtem. Maria nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie ważą
się jej losy…
55 lat później. Kiedy Val słyszy ostatnie słowa swojego ojca:
„Nie chciałem jej zabić”, jest oszołomiona. Zaczyna
poszukiwać prawdy o przeszłości. To, co odkrywa, stawia ją
przed jedną z wielkich tajemnic historii… Czy znajdzie
odwagę, by dowiedzieć się, co zdarzyło się naprawdę?
Zaginiona córka to niezwykle wzruszająca historia o
prawdziwej miłości i ogromnej tragedii.
Czy uda się rozwikłać tajemnicę, która łączy dwie rodziny?
https://www.taniaksiazka.pl/zaginiona-corka-gill-paul-p1211741.html

Tajemnice zamku
Emilie zawsze starała się żyć zupełnie inaczej niż jej arystokratyczni
przodkowie. Marzyła, by zostać weterynarzem. W zupełności
wystarczało jej paryskie mieszkanie, skromne życie i praca. Aż do
śmierci matki, kiedy to stała się jedyną spadkobierczynią zamku na
południu Francji. Wspomnienie czasów dzieciństwa, kiedy świat
zaczynał się i kończył w starej bibliotece pełnej regałów z książkami,
oraz czytającego z nią ojca powstrzymują Emilie przed sprzedażą
nieruchomości. Przeglądając stare woluminy, Emilie natrafia na
wypełniony wierszami notatnik i znajduje nić łączącą ją z przeszłością
oraz ślad tajemniczej i pięknej Sophie, której tragiczna historia na
zawsze zmieniła losy rodziny Emilie.
Rok 1943. Młoda agentka brytyjskiego wywiadu, Constance, po
przyjeździe do Francji natychmiast zostaje odcięta od łączników.
Przypadkowo trafia do domu francuskich arystokratów. Musi zmierzyć
się z intrygami i niebezpieczeństwami oraz stanąć przed wyborami,
których konsekwencje wyznaczą losy przyszłych pokoleń.
Powieści Lucindy Riley łączą teraźniejszość z przeszłością. Każdy
bohater, któremu dała życie autorka, stopniowo odkrywa losy swoich
przodków, które mają silny wpływ na obecne wydarzenia.
https://www.taniaksiazka.pl/tajemnice-zamku-lucinda-riley-p1212354.html?q=tajemnice+zamku&sgtype=prodonecol

Projektant
Copper niedawno wyszła za mąż i przyjechała do Paryża.
Nastąpiło to w 1944 roku, czyli od razu po jego wyzwoleniu spod
okupacji niemieckiej. Mimo że wszyscy wokół bardzo się cieszą,
ze względu na sytuację polityczną, która wreszcie się
unormowała, dziewczyna przeżywa ciężkie chwile. Kiedy dochodzi
do kolejnej zdrady męża, kobieta żąda separacji. Jej smutek nie
trwa długo, ponieważ życie stawia na jej drodze bardzo skrytego
projektanta mody. Oboje niemal od razu czują, że są sobie bardzo
bliscy. Mężczyzna wydaje się nieśmiały i wcale nie pragnie
rozgłosu, za którym zwykle podążają jemu podobni. W tym
skrytym, niepozornym człowieku kryje się Christian Dior. Copper
szybko zakochuje się nie tylko w samym twórcy, ale i w jego
pełnych przepychu, odważnych kreacjach. Właśnie dlatego chce,
by cały świat usłyszał o nim i mógł podziwiać jego niesamowite
dzieła. Tak właśnie Copper rozpoczyna swoją przygodę z
dziennikarstwem modowym. Nie wszystko jest jednak tak proste,
jak mogłoby się wydawać. Jak wiele przyjdzie jej stracić? Co
zdoła zyskać?
https://www.taniaksiazka.pl/projektant-gabriel-marius-p1067091.html

Dziedzictwo rodu Poldarków
Cykl dwunastu powieści historyczno-obyczajowych
brytyjskiego pisarza Winstona Grahama opublikowany
w latach 1945-2002. Akcja książek rozgrywa się w
latach 1783–1820. Ross Poldark, zmęczony krwawą
wojną w Ameryce, wraca do domu w Wielkiej Brytanii.
Długo wyczekiwane spotkanie z bliskimi ma jednak
gorzki smak: jego ojciec nie żyje, majątek jest
zrujnowany,
a ukochana zaręczyła się z kuzynem. Ross ciężko
pracuje, by odbudować rodzinny majątek i odzyskać
kobietę, którą kocha. Pewnego dnia postanawia zabrać
do domu ubogą dziewczynę spotkaną na jarmarku.
To wydarzenie całkowicie odmienia jego życie.
Na podstawie cyklu Winstona Grahama powstały dwa
seriale telewizyjne, pierwszy w 1975 roku, a drugi w
latach 2015-2016 tytuł polski „Poldark – Wichry losu”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_rodu_Polda
rk%C3%B3w

