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Dronningens dame Anne-Marie Veds\u00f8 Olesen Hent PDF Frankrig, 1567. Den blodige religionskrig
mellem katolikker og huguenotter raser. Selv om kong Karl IX er blevet myndig, er hans mor, Catherine af

Medici, stadig landets reelle magthaver. Den unge, smukke og stridbare Madeleine de Montdidier kommer til
Paris og bliver ansat som hofdame hos Catherine, men forelsker sig samtidig i huguenotternes gifte leder,
Louis af Condé. Mens landet er på randen af opløsning, må Madeleine kæmpe for at overleve i det kyniske
aristokratis politiske og erotiske intriger. Dronningens dame er på én gang en handlingsmættet og farverig
roman fra én af europæisk histories mest dramatiske perioder og en tidløsfortælling om en kvinde, der må

fægte sig vej frem gennem tilværelsen og kærligheden. Om forfatteren: Anne-Marie Vedsø Olesen debuterede
i 2000 med den prisbelønnede historiske roman Salernos sol. Siden har hun bl.a. skrevet den anmelderroste
trilogi om den ægyptiske gud Seth: Djævelens kvint, Tredje Ikaros og Gudernes tusmørke, der udkom samlet

under titlen Gudestorm i 2012. Samme år udkom også romanen Glasborgen og operalibrettoen
Orkestergraven, og i 2013 Dronningens dame, der er første bind i en roman trilogi fra 1500-tallet.
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