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BESKRIVNING

År 1632 får Sverige sin första kvinnliga kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi Christinas
resa mot makten ? och hennes kamp för frihet.Vid tjugoåtta års ålder abdikerar Christina och flyr Sverige
under stort hemlighetsmakeri. Myterna om henne växer i århundraden. Men hur ser hon på sig själv? Här
får vi veta vad hon drömde om och varför hon vägrade gifta sig.På 1600-talet utkämpar Sverige oändliga
krig nere på kontinenten. På gatorna i Stockholm härjar bränder och sjukdomar, tiggare stapplar fram
bland grisar, avföring och lik. Samtidigt växer en flicka upp i överflöd på slottet Tre Kronor. Som
nybliven kung av en stormakt är hon förmyndarregeringens lilla protegé. Men Christina vägrar vara en
marionettdocka. Hon bidar sin tid: hon utbildar sig, lär sig jaga, rida. Och när hon blir myndig utmanar
hon rikskanslern Axel Oxenstierna om makten. Men snart blir det uppenbart att Christina för en ännu
viktigare kamp inom sig själv: kampen om sin frihet.Kvinnokungen är en fascinerande roman om att vara
kvinna i en mansdominerad värld. Den återskapar livligt stormaktstidens Sverige och maktspelet vid
hovet.Omslagsformgivare: Miroslav Sokcic
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kvinnokungen - Kristina Sjögren - adlibris.com

Pris: 69 kr. Inbunden, 2017. Skickas inom 12 vardagar. Köp Kvinnokungen av Kristina Sjögren på
Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner.

Kvinnokungen - Kristina Sjögren - pocket (9789175038087) | Adlibris ...

RECENSION. Kristina Sjögren försöker förstå Kristina som person, inte främst som regent.
"Kvinnokungen är god läsning, empatisk och kunnig, men kanske ...

Kvinnokungen | Kristina Sjögren

"Kvinnokungen" är rakt upp och ner en kronologiskt upplagd historisk roman där läsningen flyter på fint.
Den är välskriven. Det låter kanske inte så himla ...
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