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1558 őszén Angliaszerte harangok hirdetik, hogy Erzsébet királynő lett. Csak egyetlen 
asszony hallgatja e hírt rémülettel: Amy Dudley tudja, hogy férje, Sir Robert, Erzsébet trónra 
lépésével visszatér a ragyogó Tudor-udvarba, a harangok diadalittas zúgása a férfit ismét a 
hatalomba - és egy érzéki, fiatal királynő mellé – hívja. Dudley a lehetetlent tervezi: 
félreállítani szerető hitvesét...  
 
Napjainkban divatos téma az angol Tudor dinasztia története. Talán mindez nem véletlen: a 
VIII. Henrik-kel kezdődő sort folytatja a tragikusan fiatalon, gyermekkorában elhunyt Edward 
király, majd Mária királynő, az ő halála után pedig Erzsébet, akinek uralkodása alatt Anglia 
erős európai nagyhatalom lesz. Tv filmsorozat és több mozifilm is feldolgozza életüket, 
sorsukat; DVD gyűjteményünkben kettő is megtalálható ezen filmekből. 
 
Alison Weyr: Lady Elisabeth c. könyve az ismertetendő könyv előzményeként is 
felfogható, hiszen pontosan ott ér véget, ahol emez elkezdődik: a koronázással. Ajánlom ezt a 
művet is a kedves olvasók figyelmébe. 
 
A Szűz királynő szeretője c. műben a fiatal Erzsébet magánélete adja a regény ívét, 
történelmi hűséggel ágyazva be azt a világ- és belpolitikai események menetébe. Tudjuk, 
hogy a királynő soha nem ment férjhez, s még a dinasztia érdekei kedvéért sem tett 
engedményt e kérdésben. A szűz királynőként közismert Erzsébet vajon engedett-e a hatalmas 
szerelem csábításának az amúgy nős ember Robert Dudley-val vagy sem. Elárulom: a regény 
szerint igen. 
 
Itt utalnék egy újabb könyvre: Lytton Strachey: Erzsébet és Essex c. művére, 
amelyben a már öregedő királynőről és másik nagy szerelméről, Essex grófjáról olvashatunk. 
 
Ajánlom ezen műveket mindazoknak, akik szeretik a történelmet nem a - sokszor száraz - 
tények alapján szemlélni; azoknak, akiket érdekel a középkori élet (XVI. sz.); azoknak, akiket 
vonz a hatalom természete és működése.  
 
És természetesen azoknak is ajánlom e regényeket, akik voltak, vannak vagy – reményeik 
szerint – lesznek szerelmesek. 
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