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Caroline Mathilde og Struensee Herta J. Enevoldsen Hent PDF Struensee er ankommet til Københavns Slot,
og alt er forandret. Caroline Mathilde blomstrer op, og den lunefulde Christian den 7. begynder at interessere

sig for sit regeringsarbejde.

For Struensee og Caroline Mathilde bliver det starten på en fantastisk og forbudt kærlighedshistorie, men
katastrofen lurer: adelen skummer af raseri,og den jaloux enkedronning vil gøre hvad som helst.

Om natten den 17. januar 1772 bryder adelen ind på slottet, mens alle sover, for at bringe deres uhyggelige
plan til udførelse.

Med sine klassiske og populære romaner puster Herta J. Enevoldsen nyt liv i Danmarkshistoriens mange
skæbnefortællinger om bl.a. Caroline Mathilde, Leonora Christina og Dyveke. Bøgerne er blevet læst, elsket
og slidt op på bibliotekerne gennem 30 år. Nu kommer romanerne i en helt ny og let revideret udgave, men de

er stadig lige levende og opslugende, så nye læsere kan begynde her.
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