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OSLEDNÍ LÁSKA CÍSAŘE KARLA

čte Jakub Saie

Román pojednává o pozapomenutém osudu Guilltiuma, jediného historicky doloženého levobočka císaře
Karla IV. Český král a římský císař se s Guillaiímovou matkou seznámil patrně v roce 1365 při jedné ze
svých cest do Avignonu, kam ho opakované zavedla snaha o navrácení papežského stolce zpět do Ríma. ,
Karel IV. tehdy stál na vrcholu moci a přednedávnem uzavřel \ýhodnv politický sňatek s Alžbětou
Pomořanskou. A přesto si nyní, téměř v padesáti letech, uvědomil, že mu v životě chybí hluboký citový
vztah - manželství s ambiciózní Alžbětou bvlo sice poměrně harmonické, ale pouze z rozumu. Nakonec
však, když se snu o osobním štěstí téměř vzdával, potkal půvabnou a urozenou Margaretu z Arles. Prožil
s ní idvlické dny v Arles a zejména pak v Avignonu a po návratu do Prah v se dozvěděl, že mu Margareta
porodila syna Guillauma.
S napětím budeme sledovat nelehký osud Margarety z Arles a jejího syna, který se s otcem setká až na
prahu dospělosti, při poslední cestě Karla IV. do Francie. Staneme se svědky Guillaumova nesnadného
hledání vztahu к vlivnému, milovanému, ale vždy vzdálenému otci, jež se odehrává na pozadí dvorských
intrik a převratných dějinných událostí 70. a 80. let 14. století.
Hana Whitton: Poslední láska císaře Karla | Cte Jakub Saie | Režie Miloš Vrána | Zvuk, střih
a mastering Miloš Vrána | Hudba Miles Crow | Natočeno ve studiu ArtCrow Production s.r.o.
I Grafiku CD podle knižní obálky adaptoval Petr Szelong | Produkce ČESKÁ PRODUKČNÍ s.r.o.
I Supervize Kateřina Višinská | Vydala Euromedia Group, a. s. -Témbr, v dubnu 2020

1MP3 CD j 9 h 9 m
Poslední láska císaře Karla © Hana Whitton, 2019 | Fotografie na obálce: reprodukce obrazu Josefa Mathausera Karel IV.
pokládá základní kámen Karlova mostu | Vydala Euromedia Group, a. s., v edici IKAR v roce 2019

www.booktook.cz | www.knizniklub.cz | www.luxor.cz

