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Dyveke og mor Sigbrit Herta J. Enevoldsen Hent PDF Da den 15-årige Dyveke møder den danske kronprins
Christian i den norske by Bergen i starten af 1500-tallet, er det kærlighed ved første blik. Den smukke, men
fattige Dyveke, der hidtil har arbejdet som kropige i sin mors krostue, bliver hentet til slottet, og ved første
øjekast synes livet at have forvandlet sig til et eventyr. Christian elsker hende af hele sit hjerte og hun ham,
men fordi hun ikke er af adelig byrd, kan han ikke gifte sig med hende, og hendes position som prinsens

elskerinde er vanskelig. Onde øjne og giftige tunger følger hende overalt, og både hoffet og folket er i oprør
over kronprinsen valg af en borgerlig pige frem for at finde en dronning til riget. Dyveke må nu lære at

navigere i en verden, hun intet kender til, og hvor et enkelt fejltrin kan betyde døden.

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede i bogform i 1972 med "København
brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes romaner

om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største børnebogsforfattere.

Første bind i serien om Christian II's elskerinde Dyveke

 

Da den 15-årige Dyveke møder den danske kronprins Christian i den
norske by Bergen i starten af 1500-tallet, er det kærlighed ved første
blik. Den smukke, men fattige Dyveke, der hidtil har arbejdet som
kropige i sin mors krostue, bliver hentet til slottet, og ved første
øjekast synes livet at have forvandlet sig til et eventyr. Christian

elsker hende af hele sit hjerte og hun ham, men fordi hun ikke er af
adelig byrd, kan han ikke gifte sig med hende, og hendes position
som prinsens elskerinde er vanskelig. Onde øjne og giftige tunger
følger hende overalt, og både hoffet og folket er i oprør over

kronprinsen valg af en borgerlig pige frem for at finde en dronning
til riget. Dyveke må nu lære at navigere i en verden, hun intet kender

til, og hvor et enkelt fejltrin kan betyde døden.

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede
i bogform i 1972 med "København brænder", men havde inden da

fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes
romaner om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og
historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende hurtigt en stor

læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største
børnebogsforfattere.

Første bind i serien om Christian II's elskerinde Dyveke



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Dyveke og mor Sigbrit&s=dkbooks

