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Dronning Anna Sofie Herta J. Enevoldsen Hent PDF Anna Sofie har endeligt fået sin elskede kong Frederik.
Frederik har giftet sig med hende til venstre hånd, for konger er hævet over loven og kan godt være gift med
to kvinder på samme tid. Anna Sofie lever nu en stille tilværelse i København. Kongen kommer tit og besøger
hende, og da hun opdager, at hun er blevet gravid, er Anna Sofie lykkelig. Men rundt om i Europa brænder
kvinder på bålet, anklaget for hekseri, og dronning Louise, der ikke kan tilgive sin mand for at elske Anna
Sofie, er en farlig fjende at have. Under en frygtelig brand på Christianshavn, mister Anna Sofie barnet, og
ved hoffet hviskes der om alle de ulykker, der er sket, siden kongen forelskede sig i Anna Sofie. Kristine er
også bekymret for sin yngre søster, og da det rygtes, at Anna Sofie har en sort bog, hvori dronningens billede
er opført, bliver hun for alvor bange. For kongen er i Tyskland, og den hævngerrig dronning Louise har al

magten i landet...

Tredje del af serien om dronning Anna Sofie

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.

 

Anna Sofie har endeligt fået sin elskede kong Frederik. Frederik har
giftet sig med hende til venstre hånd, for konger er hævet over loven
og kan godt være gift med to kvinder på samme tid. Anna Sofie lever
nu en stille tilværelse i København. Kongen kommer tit og besøger
hende, og da hun opdager, at hun er blevet gravid, er Anna Sofie

lykkelig. Men rundt om i Europa brænder kvinder på bålet, anklaget
for hekseri, og dronning Louise, der ikke kan tilgive sin mand for at
elske Anna Sofie, er en farlig fjende at have. Under en frygtelig
brand på Christianshavn, mister Anna Sofie barnet, og ved hoffet
hviskes der om alle de ulykker, der er sket, siden kongen forelskede
sig i Anna Sofie. Kristine er også bekymret for sin yngre søster, og
da det rygtes, at Anna Sofie har en sort bog, hvori dronningens
billede er opført, bliver hun for alvor bange. For kongen er i
Tyskland, og den hævngerrig dronning Louise har al magten i

landet...

Tredje del af serien om dronning Anna Sofie

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.
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