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Jeśli podobał Ci się  

serial Medyceusze:  

Władcy Florencji  

z Dustinem Hoffmanem  

w roli głównej, musisz 

sięgnąć po tę książkę! 

IV – ostatni – tom sagi  

o jednym z najpotężniejszych 

włoskich rodów 

„Matteo Strukul dokonuje czynów ma-
gicznych – czy czytelnik tego chce, czy 
nie, dociera na dwory, przechadza się 
po ukwieconych krużgankach i skutych 
lodem polach, bywa nawet w więzie-
niach, z których nie można już wyjść”.  

HUFFINGTON POST 
 
„Proza tętniąca życiem, której autor 
opiera pełną napięcia fabułę na so-
lidnych fundamentach prawdziwej 
historii”.  

LA STAMPA 
 
„Powieść historyczna pełna zawirowań 
i zwrotów akcji”.  

CORRIERE DELLA SERA 
 

„Historia najważniejszej dynastii, lecz 
także opowieść o wielkiej rewolucji kul-
turalnej doby renesansu, czasu, gdy 
Italia była centrum świata oraz wzorem 
piękna i przepychu dla całej Europy”. 

 LA REPUBBLICA 
 

„Strukul ma świetny styl i rzadko dziś 
spotykaną bogatą wyobraźnię”.  

TIM WILLOCKS 

Maria Medycejska, świeżo poślubiona 

małżonka króla Henryka IV Burbona, 

niedługo po przybyciu na dwór musi się 

zmierzyć z wieloma trudnościami. Jej 

małżeństwu zagraża faworyta króla Hen-

ryka, Henrietta d’Entragues, z którą król 

podobno zobowiązał się ożenić. Niebez-

pieczeństwo nadciąga też ze strony 

arystokratów, którzy zawiązują spisek, by 

pozbawić Henryka tronu. Maria postana-

wia więc skorzystać z usług Mathieu 

Laforge’a, szpiega i płatnego mordercy.  

Lecz kiedy wydaje jej się, że zapanowała 

już nad sytuacją, nadciąga nowe za-

grożenie, którego zupełnie się nie spo-

dziewała. Kardynał Richelieu, pnąc się ku 

władzy, nie waha się sprzeniewierzyć się 

nawet tej, której wiele zawdzięcza. Jak 

skończy się konflikt polityka z Marią Medy-

cejską? 

http://english.javiersierra.com/napoleon_en.php
http://english.javiersierra.com/napoleon_en.php


Matteo Strukul 

Urodził się w 1973 roku w Pad-

wie. Ukończył prawo i obronił 

doktorat z zakresu prawa 

europejskiego. Jest autorem 

powieści historycznych oraz 

fantasy, a także komiksów; 

jego książki przełożono na 

dziewięć języków, a pierwszy 

tom sagi o dynastii Medyce-

uszy został wyróżniony Premio 

Bancarella 2017. Autor dzieli 

czas między Padwę, Berlin              

i Transylwanię, jest również 

dyrektorem artystycznym fe-

stiwalu powieści historycz-

nych Chronicae. Nakładem 

Wydawnictwa Sonia Draga 

ukazały się dotychczas I, II i III 

tom cyklu o rodzie Medyce-

uszy oraz powieść Casanova. 

Sonata złamanych serc. Na 

luty 2021 roku planowane jest 

wydanie kolejnej powieści, 

zatytułowanej Inkwizycja Mi-

chała Anioła. 

Pełna intryg i spisków 
historia najsłynniejszego 
kobieciarza wszech czasów 
Fascynująca opowieść  
o władzy, okrucieństwie, 
sztuce uwodzenia  
i zdradzie.  

I tom sagi  
o Medyceuszach 

Powieściowa podróż do 
Florencji I połowy XV wieku 

II tom sagi  
o Medyceuszach 
Wawrzyniec, wnuk sławnego 
Kosmy, musi ratować swój ród 

Polecamy inne książki Mattea Strukula 

III tom sagi  
o Medyceuszach 

Historia najpotężniejszej 
kobiety tej dynastii – 

Katarzyny Medycejskiej 

Nękany przez 

zleceniodawców,  
zaszczuty przez inkwizytorów,  
największy egzegeta 
chrześcijaństwa szykuje 
ostateczną wersję nagrobka 
Juliusza II, która może go 
zaprowadzić na stos… 
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