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Dagmar Maria Helleberg Hent PDF Stor historisk roman fra Maria Helleberg om en af de mest utrolige
skæbner i det danske kongehus.

Dagmar vokser op i et demokrati, men må som kejserinde af Rusland finde fodfæste i et ældgammelt,
enevældigt monarki i et dybt forarmet land. Hun søger politisk indflydelse, men må bøje sig for systemet. Og
for det faktum, at hun forbliver en dansker i Rusland. I et sælsomt ægteskab – med broderen til den mand,

hun forelskede sig i.

     Rusland går ind i en dødsspiral under hendes søn, Nikolaj den Anden. Revolutionen bryder ud, og Dagmar
tilbringer – under revolution og borgerkrig – to år i husarrest på Krim, inden hun vender tilbage til Danmark,

hvor hun tilbringer resten af sine dage.

 

”Maria Helleberg formår at skildre miljø og personer, så alt synes at vokse lyslevende op for vore øjne og
hjerner.”

- Inge Holm Knudsen, Fyns Stiftstidende
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