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Drottningens bekännelse Victoria Holt Hent PDF Det hela började i Wien. En liten flicka föds in i den rikaste
klassen och påbörjar där ett liv i lyx och överflöd. Marie Antoinette saknar inget. Dagarna går åt till att följa
sina infall, men också då och då möta viktiga politiker. Men ju äldre hon blir, desto mer krav ställs på henne.
Det är meningen att hon ska bli drottning och ta över kronan. Men utanför slottets grindar börjar långsamt

nya idéer ta form. Idéer som slutligen kommer att leda till hennes brutala död ...

Marie Antoinette kommer att gå till historien som en symbol för lyx och överflöd, orättvisor och nöd. Men
vem var hon? Victoria Holt, en av världens mest berömda författare, tar sig här an uppgiften att utröna det

egentligen mysteriet om Marie Antoinette.

Victoria Holt (1906-1993), pseudonym för Eleanor Alice Burford Hibbert, var en av världens mest älskade
och produktiva författare under sin levnad. Hon började redan som 17-åring att skriva och flera av hennes
tidiga noveller trycktes i Londontidningar. Det var dock när hon började skriva historiska romaner som hon

fick ett genombrott, och idag har hennes romaner sålt i över 50 miljoner exemplar världen över.

 

Det hela började i Wien. En liten flicka föds in i den rikaste klassen
och påbörjar där ett liv i lyx och överflöd. Marie Antoinette saknar
inget. Dagarna går åt till att följa sina infall, men också då och då

möta viktiga politiker. Men ju äldre hon blir, desto mer krav ställs på
henne. Det är meningen att hon ska bli drottning och ta över kronan.
Men utanför slottets grindar börjar långsamt nya idéer ta form. Idéer

som slutligen kommer att leda till hennes brutala död ...

Marie Antoinette kommer att gå till historien som en symbol för lyx
och överflöd, orättvisor och nöd. Men vem var hon? Victoria Holt,
en av världens mest berömda författare, tar sig här an uppgiften att

utröna det egentligen mysteriet om Marie Antoinette.

Victoria Holt (1906-1993), pseudonym för Eleanor Alice Burford
Hibbert, var en av världens mest älskade och produktiva författare
under sin levnad. Hon började redan som 17-åring att skriva och
flera av hennes tidiga noveller trycktes i Londontidningar. Det var
dock när hon började skriva historiska romaner som hon fick ett
genombrott, och idag har hennes romaner sålt i över 50 miljoner

exemplar världen över.
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