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Drottning Blanka Anna Sparre Hent PDF En vacker oktoberdag 1335 styr ett skepp från Flandern mot
Sveriges kust. I fören står en ung flicka i guldskimrande vitt. Det är den fjortonåriga Blanche av Namur,

Sveriges och Norges blivande drottning. I Bohus kungsgård blir hon Magnus Erikssons fru och som drottning
Blanka intar hon sin plats vid det stränga svenska hovet. Hon är varmhjärtad, kvick och skarptungad. Hon är

älskad av många, hatad av andra.

I en mörk och orolig tid, när landet härjas av krig och pest och rikets stormän smider planer för att störta kung
Magnus, visar Blanka sin styrka. Hos henne hämtar den veke och försiktige kungen handlingskraft. Hans tillit

till Blanka är djup och orubblig.

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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drottning. I Bohus kungsgård blir hon Magnus Erikssons fru och som
drottning Blanka intar hon sin plats vid det stränga svenska hovet.
Hon är varmhjärtad, kvick och skarptungad. Hon är älskad av

många, hatad av andra.

I en mörk och orolig tid, när landet härjas av krig och pest och rikets
stormän smider planer för att störta kung Magnus, visar Blanka sin

styrka. Hos henne hämtar den veke och försiktige kungen
handlingskraft. Hans tillit till Blanka är djup och orubblig.

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
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