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Walka o władzę, konflikty między monarchią, klerem i narodem, intrygi, seks, miłość, 
zdrada, mroczne tajemnice, krwawe zbrodnie, akty nienawiści i desperacji. „Filary 
Ziemi“, najsłynniejsza powieść Kena Folletta, to trzymająca w napięciu saga 
historyczno-przygodowa z fabułą osnutą wokół trwającej blisko czterdzieści lat 
budowy wielkiej katedry Kingsbridge. Dwunastowieczna Anglia pod rządami 
normańskich panów – w tle wojna domowa, konflikty religijne, spory o sukcesję na 
angielskim tronie. Na podstawie powieści w 2010 roku powstał serial telewizyjny 
wyprodukowany przez słynnego reżysera Ridleya Scotta. Główne role zagrali: Ian 
McShane, Matthew Macfadyen, Eddie Redmayne, Hayley Atwell, Rufus Sewell i 
Donald Sutherland. 
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DŁUGO WYCZEKIWANA KONTYNUACJA NAJPOPULARNIEJSZEJ SAGI 
HISTORYCZNEJ KENA FOLLETTA OBEJMUJĄCEJ POWIEŚCI FILARY ZIEMI I 
ŚWIAT BEZ KOŃCA 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 1557 roku. Młody Ned Willard wraca do 
rodzinnego domu stojącego w cieniu katedry Kingsbridge. Ani on, ani mieszkańcy 
miasta jeszcze nie wiedzą, że rok 1558 wywróci do góry nogami nie tylko ich życie, 
lecz także losy wszystkich Europejczyków, przynosząc zupełnie nową epokę w 
dziejach świata. 
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ŚWIAT BEZ KOŃCA - kontynuacja FILARÓW ZIEMI, najsłynniejszej powieści 
historycznej Kena Folletta 

Pierwsza połowa XIV wieku to dla Anglii trudny okres. Zarazy dziesiątkujące ludność, 
wieloletnia wojna z Francją, walki o pieniądze i władzę, polowania na czarownice... 
Nawet rozwój nauki wydaje się nie sprzyjać poddanym Edwarda III, zagraża bowiem 
fundamentom religii, a zatem – fundamentom świata. 

Akcja ŚWIATA BEZ KOŃCA toczy się dwieście lat po rozpoczęciu budowy katedry w 
Kingsbridge. Bohaterowie są potomkami postaci, wokół których osnuta jest fabuła 
FILARÓW ZIEMI. Ich drogi życiowe determinuje ambicja, duma, tajemnice, zbrodnia, 
miłość i zemsta. Chociaż wojna i zaraza odbierze im to, co najdroższe ich sercu, ani 
na chwilę nie stracą nadziei i nie zapomną o przysiędze, którą złożyli w dzieciństwie 
pewnego brzemiennego w skutki dnia. 

Na podstawie ŚWIATA BEZ KOŃCA w 2012 r. nakręcono serial telewizyjny, którego 
współproducentem był słynny reżyser Ridley Scott. 

 


