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Dyveke og dronningen Herta J. Enevoldsen Hent PDF Kong Christian II's elskede Dyveke er i fare. Christians
kone, dronning Elizabeth, har endnu ikke født en arving, og landet er i oprør. Dyveke, der anses for at stå
imellem kongen og hans dronning, har været udsat for det ene attentatforsøg efter det andet, og en dag sker
tragedien. Dyveke dør pludseligt under mystiske omstændigheder, og en hjerteknust og forbitret konge kaster

nu landet ud i krig mod Sverige. Hans eneste støtte er Mor Sigbrit og hans unge dronning, den blide
Elizabeth, der trods sin mands kærlighed til Dyveke, aldrig har opgivet håbet om en dag at vinde hans hjerte.
Men Sverige er ikke så let at knuse, og Christians liv er i fare. Kan de to kvinder bag Christian redde ham, før

det er for sent?

Tredje og sidste del i serien om Christian II's elskerinde Dyveke

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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