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Alt for dronningen Carlo Andersen Hent PDF "Mændenes beundring og kvindernes lige så åbenlyse
misundelse beredte hende en anden glæde end den, medsøstrene fandt i deres elskeres favn. Hverken sjæl

eller legeme stillede andre krav. Med et lille, overbærende smil havde hun altid lyttet til Lübecks
borgermadammer, der hviskede og tiskede om ægtesengens lyksaligheder …

Hvorfor kom han dog ikke tilbage? Han havde jo selv ønsket, at hun skulle gøre sig smuk!
Ønsker det? Nej, han havde BEFALET! Hendes mine mørknede. Ingen mand havde tidligere vovet at give

Dina Vinhofvert befaling … nej, tværtimod havde de altid tryglet og bedt…"

"Alt for dronningen" fortæller om eventyrersken Dina Vinhofverts‘ lidenskabelige forhold til adelsmanden
Jørgen Walter, og det drama affæren skabte i 1600-tallets Danmark. Det er samtidig historien om en af de

mest dramatiske omvæltninger i Danmarks politiske historie, da netop denne affære skabte så mange intriger,
at det førte til rigshofmester Cortitz Ulfeldts fald.

Carlo Andersen (1905-1970), dansk forfatter. Carlo Andersen er mest kendt for sine super populære Jan-
bøger, som han skrev sammen med Knud Meister. Mere end 80 bøger blev det til i den succesfulde serie i

årene 1940-60. Men derudover var han også en ganske habil krimiforfatter og stod bag en række
velkomponerede krimier til voksne.

 

"Mændenes beundring og kvindernes lige så åbenlyse misundelse
beredte hende en anden glæde end den, medsøstrene fandt i deres
elskeres favn. Hverken sjæl eller legeme stillede andre krav. Med et

lille, overbærende smil havde hun altid lyttet til Lübecks
borgermadammer, der hviskede og tiskede om ægtesengens

lyksaligheder …
Hvorfor kom han dog ikke tilbage? Han havde jo selv ønsket, at hun

skulle gøre sig smuk!
Ønsker det? Nej, han havde BEFALET! Hendes mine mørknede.
Ingen mand havde tidligere vovet at give Dina Vinhofvert befaling

… nej, tværtimod havde de altid tryglet og bedt…"

"Alt for dronningen" fortæller om eventyrersken Dina Vinhofverts‘
lidenskabelige forhold til adelsmanden Jørgen Walter, og det drama
affæren skabte i 1600-tallets Danmark. Det er samtidig historien om

en af de mest dramatiske omvæltninger i Danmarks politiske
historie, da netop denne affære skabte så mange intriger, at det førte

til rigshofmester Cortitz Ulfeldts fald.

Carlo Andersen (1905-1970), dansk forfatter. Carlo Andersen er
mest kendt for sine super populære Jan-bøger, som han skrev

sammen med Knud Meister. Mere end 80 bøger blev det til i den
succesfulde serie i årene 1940-60. Men derudover var han også en
ganske habil krimiforfatter og stod bag en række velkomponerede

krimier til voksne.
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