Elizabeth I
Uma biografia
Lisa Hilton
Muito além de uma mulher excepcional, a herdeira de Henrique
VIII foi uma exímia governante. De filha bastarda e rainha ilegítima, que enfrentou um caminho tortuoso para chegar e se
manter no poder, Elizabeth I, que ficou conhecida como a Rainha
Virgem, tornou-se o símbolo máximo de um Estado forte e moderno.
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“... uma nova abordagem de Elizabeth I,
posicionando-a com solidez no contexto da Europa renascentista e além.”
History Today

“Um livro esplêndido!”
The Times

“Ao mesmo tempo em que analisa
com erudição os ideais renascentistas e a política elisabetana, Lisa
Hilton concede à história toda a
sensualidade esperada de
um livro sobre os Tudor.”
The Independent

Escrita pela jornalista e romancista inglesa Lisa Hilton, Elizabeth I
revela um novo olhar sobre um dos maiores monarcas que a Inglaterra já teve, reconstituindo de forma magistral a trajetória
e a época desta figura fascinante. Com clareza de exposição, é
possível visualisarmos as intrigas de poder dentro e fora da Inglaterra, mostrando como a personagem venceu os demais candidatos ao trono, conquistou o apoio da nobreza e lançou-se no
cenário da política internacional, enfrentando o papado e a poderosa Espanha.
Apoiada em pesquisas e fontes inéditas, a obra apresenta ainda
o pano de fundo desse percurso notável, descrevendo os costumes e convenções da era elisabetana a partir dos menores detalhes do cotidiano, como quando analisa as mensagens políticas
transmitidas pela rainha através dos vestidos que usava, seus
modelos, tecidos e adereços.
Combinando tantos recursos, a autora produz uma mistura de
biografia e narrativa histórica, que retraça com vivacidade o
complexo caráter da soberana, lançando luz sobre sua personalidade, sua vida pessoal e seu reinado. Essa edição inclui caderno
de imagens coloridas com os principais retratos da personagem
e de outras figuras relevantes em sua biografia.
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