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Róża bez kolców
miłość króla
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Śmierć Królów
Tragiczne zgony władców
średniowiecznej Anglii

Śmierć królów Michaela Evansa prezentuje
udowodnione fakty oraz legendy na temat tego,
jak w średniowieczu ginęli władcy Anglii.
W ciekawy sposób opisuje ceremonie i zwyczaje
funeralne na dworze, ale przede wszystkim
przedstawia, w jaki sposób ówcześni interpretowali
śmierć króla, zwłaszcza jeśli następowała ona nagle.
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Życzymy miłej lektury!
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katarzyna Howard
– ,,róża bez kolców”
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Życie seksualne tudorów
Od roku 1500 aż do początku
minionego stulecia angielskich
mężczyzn postrzegano jako
niezwykle wstrzemięźliwych
i mało wylewnych.
A jak było w istocie?

Tym razem król
Henryk VIII wyglądał
na naprawdę zakochanego.
Obsypywał Katarzynę drogimi
prezentami i spełniał wszelkie
zachcianki. Uboga dwórka
została królową – historia
niemal jak z bajki…
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Hampton court Palace
– królewska kuchnia tudorów
Królestwo w królestwie
– pałacowa kuchnia – stanowiło
miejsce odrębne, zarówno
pod względem organizacyjnym,
jak i finansowym...
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tomasz Wolsey, kardynał i dyplomata
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Ballady broadside
– przeboje muzyki popularnej
w dawnej Anglii
W czasach Tudorów gazet nie
było, lecz chętnych do czytania
o sekretach możnych tego
świata nie brakowało...
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Prawdziwa miłość w czasach tudorów
zaczynała się… na parkiecie!
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Barbary radziwiłłówny?
mAgiA i zABoBony
58 BarbaraFaron
czarownictwo w epoce tudorów
BiogrAfie i legendy
62 AnnaWiśniewska
małżeńskie perypetie
królowej małgorzaty

Prawdziwa miłość w czasach
Tudorów zaczynała się…
na parkiecie!
Nie liczyła się pozycja
na dworze, uroda czy wpływy.
Jeśli młodzieniec pragnął
zyskać pozycję sprawnego
uwodziciela – musiał
nauczyć się tańczyć.
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Czarownictwo w epoce Tudorów

Dżihad kontra książę Albionu

Kim jest czarownica? Pomijając
wyimaginowane staruchy
w spiczastych kapeluszach,
pozostają nam historie ludzi
oskarżanych o uprawianie
czarnej magii...

Jest noc z 16 na 17 czerwca 1272,
miasto Akka w Królestwie
Jerozolimskim. Do kwater księcia
Edwarda, angielskiego następcy
tronu, zbliża się konno
tajemniczy osobnik...
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8 iii 1539
8marca 1539rokuna TowerHillzostałściętyza zdradę
NicholasCarew–angielskimążstanui dworzanin
Henryka VIII.W latachmłodościCarewbyłcenionym
kompanemHenryka VIII.

13 iii 1619
UmieraRichardBurbage,angielskiaktori właścicielteatru.
ByłprzyjacielemWilliamaSzekspira.Zagrałroletytułowe
w jegosztukach(m.in.Hamlet,Otello,Ryszard III,Król Lear).

16 iii 1485
UmieraAnnaNeville,królowaAnglii,małżonkakróla
Ryszarda III.AnnabyłacórkąlordaWarwick,który
przeszedłdo historiijakoKingmaker–twórcakrólów.

17 iii 1473
Na światprzychodziJakub IV,królSzkocji.Jakub,
w celuprzypieczętowaniasojuszuangielsko-szkockiego,
poślubiłMałgorzatęTudor,córkęHenryka VII.
Z ichzwiązkuprzyszedłna światJakub V,królSzkocji.

18 iii 1496
Na światprzychodziMariaTudor,młodszacórka
Henryka VII i ElżbietyYork,królowaFrancjijakożona
Ludwika XII i późniejszamałżonkaKarolaBrandona.

21 iii 1556
W Oksfordzie,z rozkazukrólowejMariiTudor,
zostajespalonyna stosiearcybiskupTomaszCranmer.

24 iii 1603
W RichmondPalaceumierakrólowaElżbietaTudor,
córkaHenryka VIII i AnnyBoleyn.Jejbezpotomna
śmierćpozostawiałaotwartąkwestięsukcesji.

26 iii 1609
W MortlakeSurreyumieraJohnDee,angielski
okultysta,alchemiki kabalista,nadwornyastrolog
królowejElżbietyTudor.

Kalendarium

2 iV 1502
W Ludloww Waliiumieraangielskinastępcatronu,książę
ArturTudor,synHenryka VII i ElżbietyYork.

6 iV 1590
UmieraFrancisWalsingham,angielskipolityki jeden
z najbardziejzaufanychdoradcówElżbiety I.

9 iV 1483
W WestminsterzeumierakrólAngliiEdward IV York,
ojciecksiążątEdwardai Ryszarda,którzyzaginęliw Tower,
orazElżbietyYork,przyszłejkrólowejAnglii,
matkiHenryka VIII.

20 iV 1534
Z rozkazuHenryka VIII zostajestraconaElizabethBarton,
zwanaZakonnicąz Kent.Bartonponiosłaśmierćm.in.
z powoduwypowiadaniasięprzeciwkomałżeństwu
Henrykaz AnnąBoleyn.

21 iV 1509
W RichmondPalaceumierakrólAngliiHenryk VII,
przekazującwładzęw królestwiejedynemużyjącemu
synowi,Henrykowi VIII.

23 iV 1616
W Stratford-upon-AvonzmarłWilliamSzekspir,wielki
angielskipoeta,dramaturgi aktor,powszechnieuważany
za jednegoz najwybitniejszychangielskichtwórców.
Wedługtradycji 23kwietnia 1564 r.przyszedłna świat.

24 iV 1558
Maria,królowaSzkotów,poślubiaFranciszka,
delfinaFrancjii przyszłegokróla.
Paraniedoczekałasiępotomstwa.

28 iV 1603
Elżbieta I,królowaAnglii,zostajeuroczyście
pochowanaw opactwiewestminsterskim.
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