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Jag i siden, du i vadmal Anna Sparre Hent PDF Märtha och Ingeborg är så olika som man kan vara. Märtha
orädd och säger vad hon tycker - men kanske inte så vacker. Ingeborg är raka motsatsen. Men trots detta har

de varit vänner sedan barnsben.

De lever i en svår tid präglad av krig och svält. Gustaf Wasa har intagit Sveriges tron, men hans monarki är
fortfarande vacklande. Mitt i allt står kvinnorna: hustrur, trolovade, älskarinnor. Märtha och Ingeborg kommer
på snirkliga vägar in i kungahusets korridorer. Och under all makt, svek och illvilja växer långsamt en kraft
fram som ingen av männen kunnat räkna med: ett par starka kvinnor som kontrollerar männen från bakom

lyckta dörrar.

Anna Sparre föddes år 1906 och dog år 1993. Hon var en svensk författare som debuterade år 1943 med "N:o
14 Sparv anmäler sig". Främst skrev hon historiska och självbiografiska romaner. Hennes sista bok

"Drottningens förtrogna" gavs ut året efter hennes död.
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och säger vad hon tycker - men kanske inte så vacker. Ingeborg är
raka motsatsen. Men trots detta har de varit vänner sedan barnsben.

De lever i en svår tid präglad av krig och svält. Gustaf Wasa har
intagit Sveriges tron, men hans monarki är fortfarande vacklande.
Mitt i allt står kvinnorna: hustrur, trolovade, älskarinnor. Märtha och
Ingeborg kommer på snirkliga vägar in i kungahusets korridorer. Och
under all makt, svek och illvilja växer långsamt en kraft fram som
ingen av männen kunnat räkna med: ett par starka kvinnor som

kontrollerar männen från bakom lyckta dörrar.

Anna Sparre föddes år 1906 och dog år 1993. Hon var en svensk
författare som debuterade år 1943 med "N:o 14 Sparv anmäler sig".
Främst skrev hon historiska och självbiografiska romaner. Hennes
sista bok "Drottningens förtrogna" gavs ut året efter hennes död.
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