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Marie Antoinette 2 Herta J. Enevoldsen Hent PDF Folkets fattigdom kaster tunge skyer over Frankrig, men på
Versailles fester de adelige stadig. Den unge dronning, Marie Antionette, fester mere end de fleste, men bag
facaden skjuler sig en ulykkelig kvinde, hvis liv er indholdsløst og uden kærlighed. For at glemme tomheden
bruger hun svimlende summer på kjoler og adspredelser, og folket vender sig mod den ødsle dronning. Opråb
til revolution blusser op igen, og på en skæbnesvanger dag tages kongefamilien til fange og anklages for
forbrydelser mod folket. Et flugtforsøg gør blot tingene værre, og Marie Antionette, Ludvig og deres børn
føres til fængslet Bastillen. På pladsen foran fængslet høres guillotinens skarpe hvinen, og Marie Antoinette

står foran sin sidste dag ...

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede i bogform i 1972 med "København
brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes romaner

om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største børnebogsforfattere.
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ulykkelig kvinde, hvis liv er indholdsløst og uden kærlighed. For at
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adspredelser, og folket vender sig mod den ødsle dronning. Opråb til
revolution blusser op igen, og på en skæbnesvanger dag tages

kongefamilien til fange og anklages for forbrydelser mod folket. Et
flugtforsøg gør blot tingene værre, og Marie Antionette, Ludvig og
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