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Panienka ze starego młyna-(Dama w rubinach) Eugenie Marlitt Hent PDF W książce tej autorka przedstawia
dzieje młodej spadkobierczyni ogromnej fortuny. Młodziutka Kasia niespodziewanie zostaje

spadkobierczynią młyna, który mieści się nieopodal pałacu przyrodnich sióstr. Po śmierci swego bogatego
dziadka wraca z dalekiego świata w rodzinne strony, żeby wejść w posiadanie zapisanego jej majątku. Zanim
jednak osiągnie pełnoletność, prawowitym opiekunem spadku jest jej powinowaty, radca Romer. Przebywając
w jego domu, Kasia nie tylko spotyka swoje przyrodnie siostry: kapryśną Florę i schorowaną Henrietę, ale
także styka się ze światem bogactwa, a co za tym idzie: obłudą, fałszywą moralnością i ludzkim egoizmem.
Jej uczciwość, szczerość i czyste intencje wobec otaczających ją ludzi wyraźnie odbiegają od praw, jakimi

kieruje się cała jej rodzina. Czy młoda dziedziczka będzie potrafiła przeciwstawić się otoczeniu, a
jednocześnie, czy ulegnie rodzącemu się w niej uczuciu do mężczyzny związanego słowem z inną?

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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