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Victoria Daisy Goodwin Hent PDF En tidlig junimorgen i 1837 vågner den attenårige prinsesse Victoria op til
nyheden om, at hendes onkel, William IV, er død. Hun er nu dronning i verdens mest magtfulde nation. I de
kommende uger og måneder vil det vise sig, om den overbeskyttede unge kvinde kan leve op til den rolle,

eller om hun vil blive et lydigt og nyttigt redskab for sin mors magtsyge rådgiver Sir John Conroy.

Hun får uvurderlig støtte fra sin premierminister Lord Melbourne. Han er gammel nok til at være hendes far,
men han tiltrækkes uhjælpeligt af den unge kvinde. Og hun af ham, for han er den eneste, der ser, at hun vil

blive en stor dronning.

Daisy Goodwin har både skrevet romanen og produceret den store tv-serie, Victoria, ITV’s seneste
monstersucces, der er solgt til hele verden og vises på DR1 i foråret 2017.

”Den perfekte blanding af spænding og romantik.”
THE TIMES

”Kan varmt anbefales til alle, der elsker historiske romaner.”
BOOKLIST

”Et stykke inspirerende royal historie, der bygger på den unge Victorias egne dagbøger.”
PUBLISHERS WEEKLY

”Goodwin skriver smukt og ubesværet om både historie og følelser.”
DAILY MAIL

Om forfatteren:
Daisy Goodwin er forfatter til to tidligere historiske romaner, The American Heiress og The Fortune Hunters,
der begge blev New York Times-bestsellere. Hun er desuden en anerkendt tv-producer, og sideløbende med
sit arbejde med Victoria, har hun både skrevet og produceret en stor tv-dramaserie af samme navn, der bygger

på romanen. Første sæson af serien bliver vist på DR1 i løbet af foråret 2017.

Goodwin bor i London og arbejder på anden sæson af tv-serien.
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