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Marie Antoinette 1 Herta J. Enevoldsen Hent PDF Den østrigske prinsesse Marie Antoinette er kun 14 år, da
hun bliver gift med den franske kronprins Ludvig. Marie Antoinette, der aldrig har kendt til andet end lys og
lykke ved sin mors hof, kastes nu ud i en hvirvelvind af intriger ved det franske hof, og hendes tilværelse er
isoleret og ensom. Prins Ludvig udviser ingen interesse for sin unge kone, og hendes livglæde knækkes af de
stive og formelle regler ved hoffet. Da den gamle konge dør, bliver Marie Antoinette dronning af Frankrig, en
position der giver hende mange fjender. Rygterne svirrer på slottet og blandt folket; rygter om skandaløs

opførsel og ødselhed, om elskere og ondsindede intriger, om hjerteløshed og magtmisbrug. Forskellen på rig
og fattig er afgrundsdyb, og rundt omkring i landet blusser revolutionens bål i hjertet på de fattigere borgere...

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.

 

Den østrigske prinsesse Marie Antoinette er kun 14 år, da hun bliver
gift med den franske kronprins Ludvig. Marie Antoinette, der aldrig
har kendt til andet end lys og lykke ved sin mors hof, kastes nu ud i
en hvirvelvind af intriger ved det franske hof, og hendes tilværelse er
isoleret og ensom. Prins Ludvig udviser ingen interesse for sin unge
kone, og hendes livglæde knækkes af de stive og formelle regler ved
hoffet. Da den gamle konge dør, bliver Marie Antoinette dronning af
Frankrig, en position der giver hende mange fjender. Rygterne svirrer
på slottet og blandt folket; rygter om skandaløs opførsel og ødselhed,
om elskere og ondsindede intriger, om hjerteløshed og magtmisbrug.
Forskellen på rig og fattig er afgrundsdyb, og rundt omkring i landet

blusser revolutionens bål i hjertet på de fattigere borgere...

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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