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En dronning værdig Herta J. Enevoldsen Hent PDF Kristina, der som 6-årig blev udråbt til Sveriges dronning,
er nu blevet 15 år. Som sin far er hun modig og stolt, og hun er fast opsat på at blive en værdig efterfølger.
Men de kræfter, der forsøgte at skaffe hende af vejen som barn, har ikke opgivet, og overalt lurer intrigerne.
På hendes 16-års fødselsdag møder hun Magnus de la Gardie og forelsker sig voldsomt i ham. Men hendes

formynder, Axel Oxenstjerne, bliver rasende over forbindelsen, og også hans søn, Erik, der selv har planer om
at fri til Kristina, gør sit bedste for overtale hende til at opgive Magnus. Kristinas kusine, Maria, der er vokset

op til at blive en meget smuk kvinde, bliver pludseligt fjendtlig, og da en snigmorder forsøger at dræbe
Kristina, er det kun hendes fætter, Karl Gustav, hun kan stole på…

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.

Anden og sidste del af historien om Kristina af Sverige
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