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Dronning af blod Anika Eibe Hent PDF Dronning af Blod" er en fængslende og sanselig roman om

kongedatteren Arsinöe, der blev dronning af Ægypten - og siden tip-tip-tip-oldemor til Kleopatra. Tiden er ca.
300 før Kristi fødsel. Alexander den Store er netop død, og hans generaler slås indbyrdes om fordelingen af
magten i riget. Kun 16 år gammel bliver Arsinöe gift med den aldrende og tyranniske konge af Thrakien som
led i en strategisk alliance. Arsinöe forelsker sig lidenskabeligt i sin mands søn af første ægteskab, og det får
katastrofale følger. "Dronning af Blod" blotlægger en fascinerende kvindeskæbne og fortæller om et liv, hvor
hofintriger og knive i ryggen hører til dagligdagen. På slagmarken lyder de frygtede krigselefanters trampen,
og vejen fra kongetrone til eksil kan være særdeles kort. Arsinöe oplever på sin egen krop, hvor let det er at
blive udmanøvreret i spillet om magten. Hun indser, at hun som kvinde må kende spillets regler bedre end

nogen anden.
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om fordelingen af magten i riget. Kun 16 år gammel bliver Arsinöe
gift med den aldrende og tyranniske konge af Thrakien som led i en
strategisk alliance. Arsinöe forelsker sig lidenskabeligt i sin mands
søn af første ægteskab, og det får katastrofale følger. "Dronning af
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