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Książka pt. ''Elżbieta II. Portret monarchini'' ukazała się z okazji 

sześćdziesiątej rocznicy panowania

Bedell Smith- uznana specjalistka od biografii. 

Pisarka w bardzo ciekawy i precyzyjny sposób przedstawiła 

obecnie panującej monarchini. Odkryła przed czytelnikiem wiele szczegółów i 

informacji z jej życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

największym '' odkryciem'' był wątek z Dianą, który znałam z mass mediów. 

Sprawił, że mam nieco inne,

W moim odczuciu Sally 

wierny obraz Elżbiety II. Na ten sukces złożył się nie tylko talent pisar

ale również dociekliwość i determinacja, jaką się wykaza

materiałów. Były to liczne wywiady, rozmowy, obserwacje, dokumenty, prywatna 

korespondencja itp.  

Książka jest pięknie wydana, ma twardą oprawę. Okładkę zdobi fotografia 

królowej. Treść książki jest podzielona na 21 rozdziałów. W tekśc

białe zdjęcia upamiętniające ważne momenty z życia monarchini. Czcionka jest 

odpowiednio dobrana.  
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uznana specjalistka od biografii.  

Pisarka w bardzo ciekawy i precyzyjny sposób przedstawiła 

obecnie panującej monarchini. Odkryła przed czytelnikiem wiele szczegółów i 

informacji z jej życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.  Dla mnie 
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Sprawił, że mam nieco inne, łaskawsze spojrzenie na Karola i Camilę
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Smith stworzyła na kartach swojej książki 

wierny obraz Elżbiety II. Na ten sukces złożył się nie tylko talent pisarski autorki, 

ła podczas zbierania 

materiałów. Były to liczne wywiady, rozmowy, obserwacje, dokumenty, prywatna 

Książka jest pięknie wydana, ma twardą oprawę. Okładkę zdobi fotografia 

królowej. Treść książki jest podzielona na 21 rozdziałów. W tekście są czarno- 

białe zdjęcia upamiętniające ważne momenty z życia monarchini. Czcionka jest 



Dziękuję Wydawnictwu Pulicat za przekazany nieodpłatnie egzemplarz 

książki. Książkę przeczytałam niemal jednym tchem. Interesowało mnie 

najbardziej życie prywatne królowej oraz relacje rodzinne na dworze. 

 Czytelniku, jeśli chcesz zgłębić tajniki wielkości królowej Elżbiety II, 

sięgnij po książkę: ''Elżbieta II. Portret monarchini'' autorstwa Sally Bedell Smith. 

Polecam. 


