
Azurové slunce

Píše se rok 1512 a král Ludvík XII. se vydává na tažení do Lombardie. Je však nemile překvapen, když zjistí, že italská šlechta ho
v Miláně nevítá se stejným nadšením jako před deseti lety, kdy se toto vévodství stalo součástí francouzské koruny. Jako obratný
diplomat, za něhož se pokládá, si však ví rady i v této obtížné politické situaci. Využije okouzlení nejmladšího člena své družiny,
hraběte Guye de Brissac, půvabnou dcerou milánského kondotiéra Flavií, a v domnění, že tím zažehná vzpouru, k níž se ve
městě schyluje, rozhodne o jejich okamžitém sňatku. Mladík se nechce oženit, ale jako věrný vazal se nemůže protivit
panovníkově vůli. Po svatbě musí spolu s ostatními pány doprovázet krále na cestách, a tak Flavie odjíždí na jeho panství v
Provenci sama, pouze v doprovodu komorné a francouzské společnice Constance. Po dobrodružné plavbě z Janova do
Marseille se ženy ocitají na hradě Marécage, kde žije Guyův mladší bratr Olivier.

Román Azurové slunce je pokračováním “azurové” historické ságy z tvůrčí dílny známé spisovatelky Carolyne Swann. Tu znají
naše čtenářky především z rozsáhlé řady “smaragdových příběhů”, košatě rozvětvené ságy vyprávějící dramatické i romantické
epizody z historie šlechtického rodu Montfortů z jižní Francie, z Gaskoňska. V jejích deseti dílech, z nichž namátkou jmenujme
romány Smaragdový prsten, Smaragdovou lásku, Smaragdový hřích či Smaragdovou pomstu, jsme se seznámili s řadou velice
sympatických Montfortů, na jejichž místo do hlavní role nyní nastupují neméně stateční, pohlední a galantní příslušníci rodiny de
Brissac - avšak ani Montfortové se z “azurových” příběhů nevytrácejí. Carolyne Swann ve svých poutavých romantických knihách
z historie v ničem nezaostává za předními autorkami tohoto čtenářsky nesmírně oblíbeného žánru, jako jsou Jude Deveraux či
Bertrice Small. Autorka k tomu má vynikající předpoklady díky svým rozsáhlým studiím evropských dějin. V současné době žije
osaměle na starobylém pairském sídle v romantické jihozápadní Anglii a věnuje se kromě studií psaní dalšího románu.
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