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Kongemagerens datter Philippa Gregory Hent PDF Dengang jeg drømte om at blive dronning, troede jeg,
det var et eventyr. Jeg troede, det hele handlede om smukke klæder og flotte riddere. Nu ved jeg, hvor
ubarmhjertigt det er. Anne Neville har en tryg opvækst ved Edward IV og hans smukke dronning Elizabeth
Woodvilles hof. Men eventyret ender brat, da hendes far, den magtfulde jarl af Warwick, sætter sig op mod
kongen. Hele sit unge liv har Anne fungeret som en brik i faderens magtspil, men da han bliver dræbt i slaget
ved Barnet, må hun tage sit liv i egne hænder. I sidste ende vil hun måske opnå sin fars højeste ønske og

indtage den engelske trone. Kongemagerens datter fortæller den gribende historie om Anne Neville, Richard
III’s hustru, som livet igennem befandt sig i begivenhedernes midte. Omgivet af fjender og spioner og

konstant i fare for sit eget liv, kom hun selv til at spille en vigtig rolle i det dødsensfarlige spil om tronen.

 

Dengang jeg drømte om at blive dronning, troede jeg, det var et
eventyr. Jeg troede, det hele handlede om smukke klæder og
flotte riddere. Nu ved jeg, hvor ubarmhjertigt det er. Anne
Neville har en tryg opvækst ved Edward IV og hans smukke

dronning Elizabeth Woodvilles hof. Men eventyret ender brat, da
hendes far, den magtfulde jarl af Warwick, sætter sig op mod

kongen. Hele sit unge liv har Anne fungeret som en brik i faderens
magtspil, men da han bliver dræbt i slaget ved Barnet, må hun tage
sit liv i egne hænder. I sidste ende vil hun måske opnå sin fars

højeste ønske og indtage den engelske trone. Kongemagerens datter
fortæller den gribende historie om Anne Neville, Richard III’s
hustru, som livet igennem befandt sig i begivenhedernes midte.

Omgivet af fjender og spioner og konstant i fare for sit eget liv, kom
hun selv til at spille en vigtig rolle i det dødsensfarlige spil om



tronen.
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