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Maria Stuart- Dronning af Skotland Herta J. Enevoldsen Hent PDF Dronning Maria Stuart er endelig lykkelig
igen – og stormende forelsket i sin ægtemand, Henry Darnley. Men Henry gemmer på mange hemmeligheder,
og da hun finder ud af, hvordan han misbruger sin magt som konge, søger hun støtte hos sin sekretær, David
Rizzion. Men forholdet mellem de to gør Henry afsindigt jaloux, og da han dræber David for øjnene af den
højgravide Maria, flygter hun ud i natten kun fulgt af hendes eneste fortrolige, Jarlen af Bothwell. Ude af

stand til at få en lovformelig skilsmisse fra Henry lægger de to en plan, der skal få Henry ud af Marias liv for
altid. Men jarlens plan er farlig, og før hun får set sig om, bliver hun hvirvlet ind i et komplot, der har

vidtrækkende konsekvenser ... 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.

 

Dronning Maria Stuart er endelig lykkelig igen – og stormende
forelsket i sin ægtemand, Henry Darnley. Men Henry gemmer på
mange hemmeligheder, og da hun finder ud af, hvordan han

misbruger sin magt som konge, søger hun støtte hos sin sekretær,
David Rizzion. Men forholdet mellem de to gør Henry afsindigt

jaloux, og da han dræber David for øjnene af den højgravide Maria,
flygter hun ud i natten kun fulgt af hendes eneste fortrolige, Jarlen af
Bothwell. Ude af stand til at få en lovformelig skilsmisse fra Henry
lægger de to en plan, der skal få Henry ud af Marias liv for altid.
Men jarlens plan er farlig, og før hun får set sig om, bliver hun
hvirvlet ind i et komplot, der har vidtrækkende konsekvenser ...
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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
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