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Złota Elżunia Eugenie Marlitt Hent PDF Młodziutka złotowłosa i o złotym sercu Elżunia, utalentowana
muzycznie córka niezamożnych, ale bogatych duchem rodziców. Prawdę ceniących nade wszystko. Wraz z
rodzicami i młodszym bratem z Poznania do starego, posępnego zamku na Śląsku, odziedziczonego przez jej
matkę. W scenerii pięknych lasów, dworów szlacheckich i leśniczówki, rozwija się pełna przygód i tajemnic

akcja powieści. Rodzą się również płomienne uczucia Elżuni i majętnego arystokraty.

"Opowiadanie Sabiny podniecało ciekawość Elżuni; może w ruinach odnajdzie jaki pamiętnik rodzinny,
który naprowadzi ją na ślad tajemnicy? Złota Elżunia, bo tak stryj Szymon nazywał synowicę, wśród nowych
myśli i zaciekawienia zapomniała o przykrym zajściu z Berta i szła ku zamkowej górze pełna najlepszych

nadziei, pewna, że jeśli nawet, jak stwierdziła Sabina, duchy pokutują w gruzach, to opiekować się one będą
drogimi je duch widzi głąb serc ludzkich, a serca ich proste i czyste..."

Eugenie Marlitt (1825-1887) niemiecka pisarka, miała studiować muzykę, ale straciła słuch i zajęła się
literaturą. Tworzyła w drugiej połowie XIX wieku. Jej bestsellery są przetłumaczone na wiele języków i

czytane na całym świecie przez kolejne pokolenia miłośników literatury budzącej wzruszenia i trzymającej w
napięciu.
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