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BESKRIVNING

KensingtonPalace, 1837.Nyss fyllda arton år vaknar Victoria och får veta att hon är drottning över den
mäktigaste nationen i världen. Kommer hon att vara en självständig regent eller en marionett kontrollerad
av sin mor och den lömske sir John Conroy? Kan denna späda flicka stå på sig mot de män i hennes
omgivning som anser att kvinnor är för hysteriska för att kunna styra ett land?Alla vill att hon ska gifta sig,
men Victoria har inte för avsikt att ingå ett arrangerat äktenskap - allra minst med den som hennes mor
framhåller: prins Albert från Tyskland, en blyg bokmal som inte ens kunde dansa senaste gången hon
träffade honom. Hon skulle mycket hellre regera ensam med lite hjälp från sin premiärminister, lord
Melbourne. Han är visserligen gammal nog att vara hennes far, men han är den ende man som tror att hon
kommer att bli en stor drottning, och han får henne att skratta. En make skulle bara vara i vägen ...Tv-
serien med samma namn har gjort stor succé i Storbritannien och kommer att sändas på TV4 i Sverige
under 2017.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Victoria's Secret: The Sexiest Bras, Panties, Lingerie, Sportswear & Beauty

Streama Victoria direkt på webben och i våra appar. Se hela programmet och mycket mer på TV4 Play!

Victoria, British Columbia - Wikipedia

Victoria Tourism: TripAdvisor has 222,418 reviews of Victoria Hotels, Attractions, and Restaurants
making it your best Victoria resource.

Victoria Törnegren - Victoria Tornegren

Victoria Ingrid Alice Désirée, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, föddes den 14 juli
1977 som äldsta barn till Kungen och Drottningen.
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VICTORIA
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