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Ziemia Obiecana - wszyscy znamy książkę Władysława Reymonta i film Andrzeja Wajdy. Fikcja literacka i film oparte
były na twardych realich. W samym centrum Imperium Rosyjskiego spełniał się hollywodzki sen.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Pierwsza w Polsce panorama łódzkich rodzin fabrykanckich. W książce odnajdziemy wszystkie nacje, wyznania i
społeczności. Historie rodów oparte są na dokumentach i na relacjach potomków założycieli fabryk - nie tylko
włókienniczych. Zakłady dawały właścicielom bogactwo, a rzeszom ludzi - pracę. Fabrykanci spadali czasem z bardzo
wysokiego pułapu finansowego na samo dno. Czasami podnosili się z głębokiego dna na wyżyny społeczne i
finansowe.u003cbr /u003eu003cbr /u003eJedne z największych fortun w Europie, zapierające dech w piersiach wzloty i
upadki, wielkie interesy i głośne bankructwa.u003cbr /u003eu003cbr /u003ePoznańscy, Heinzlowie, Grohmanowie,
Urbanowscy i Gehlingowie - wielkie łódzkie dynastie.u003cbr /u003eu003cbr /u003eKto i na czym zbijał fortuny oraz co
się stało ze znanymi łódzkimi rodzinami w czasie wojny i po jej zakończeniu?u003cbr /u003eu003cbr /u003eCo dziś
robią potomkowie bohaterów?u003cbr /u003eu003cbr /u003eIlu z nich przeżyło wojenną zawieruchę, co się stało z
pałacami, co ocalało z ich dziedzictwa?u003cbr /u003e
Książkę uzupełniają unikatowe zdjęcia udostępnione przez Muzeum Historyczne Miasta Łodzi.
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