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Flickan i glastornet Elizabeth Fremantle boken PDF Efter den barnlösa drottning Elisabet I:s död råder
politiskt kaos i 1500-talets England. Lady Arabella Stuart är brorsdotter till drottningen av Skottland och

därmed först i tronföljden. Sedan barnsben hålls hon fånge på Hardwick Hall där hennes varje steg
kontrolleras och hon hålls avskild från allt vanligt liv. Men längtan efter att styra över sig själv, att kunna
bestämma vem hon ska älska, tar över. Arabellas naiva drömmar om frihet krockar med omgivningens

politiska ambitioner. Halva England vill se henne på tronen, den andra halvan vill se henne död. Vem kan
hon egentligen lita på? Den avgudade informatorn? Den mäktige farbrodern Henry? Väninnan Aemilia, poet

vid hovet? Men när Arabella ber om hennes hjälp riskerar hon inte bara sitt eget liv, utan också
Aemilias. Flickan i glastornet är en historisk thriller som skildrar hur det är att födas som kvinna i en manlig
värld, att vara hårdvaluta på äktenskapsmarknaden och en farlig tronpretendent. Kanske hade Arabella inga

riktiga vänner, kanske var hon sin egen värsta fiende? 

 

Efter den barnlösa drottning Elisabet I:s död råder politiskt kaos i
1500-talets England. Lady Arabella Stuart är brorsdotter till

drottningen av Skottland och därmed först i tronföljden. Sedan
barnsben hålls hon fånge på Hardwick Hall där hennes varje steg
kontrolleras och hon hålls avskild från allt vanligt liv. Men längtan
efter att styra över sig själv, att kunna bestämma vem hon ska älska,

tar över. Arabellas naiva drömmar om frihet krockar med
omgivningens politiska ambitioner. Halva England vill se henne på
tronen, den andra halvan vill se henne död. Vem kan hon egentligen
lita på? Den avgudade informatorn? Den mäktige farbrodern Henry?
Väninnan Aemilia, poet vid hovet? Men när Arabella ber om hennes
hjälp riskerar hon inte bara sitt eget liv, utan också Aemilias. Flickan
i glastornet är en historisk thriller som skildrar hur det är att födas

som kvinna i en manlig värld, att vara hårdvaluta på
äktenskapsmarknaden och en farlig tronpretendent. Kanske hade

Arabella inga riktiga vänner, kanske var hon sin egen värsta fiende? 
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