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Heltekongens datter Herta J. Enevoldsen Hent PDF Året er 1632. Sverige er krig med Tyskland, og landets
konge, Gustav 2. Adolf, er faldet i kamp. Hans elskede datter, den 6-årige Kristina, bliver udråbt til dronning,
men der er kræfter i landet, der hellere ser en anden på tronen. Kristinas mor, enkedronning Eleonora, som
altid har været misundelig på det tætte bånd mellem far og datter, har stødt sin datter fra sig, og rigskansler
Axel Oxenstjerna, Kristinas formynder og landets regent indtil den dag, hun bliver myndig, sender hende
derfor til den afdøde konges søster, Catarina, på Stegeborg. Her vokser hun op sammen med sin fætter, Karl
Gustav, og sin yndige kusine Maria. Men de mænd, der ikke vil se en kvinde på tronen, har ikke opgivet, og

Kristinas liv er i overhængende fare…

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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