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Intimt porträtt av en mytomspunnen drottning!

Elisabet I, enda överlevande barnet till Henrik VIII och Anne
Boleyn, tillträdde den engelska tronen 1558. Få personer i

världshistorien är lika mytomspunna som hon. Hennes regentperiod
anses som en politisk och kulturell guldålder och hon själv anses

vara en av Englands mest betydelsefulla regenter.

Genom att berätta Elisabets levnadshistoria utifrån vad som skedde i
hennes privata gemak ger Anna Whitelock en mycket initierad bild
av drottningens liv och leverne. Bland skandaler och intriger träder
de kvinnor fram som var satta att vakta hennes kyskhet, hälsa och
fruktsamhet men också de män med maktpolitiska ambitioner som
uppträdde som hennes friare, däribland den svenske regenten Erik

XIV.

»Ett synnerligen närgånget porträtt ... Det är en nästan osannolik



värld vi får ta del av och grym. Men en politisk och kulturell
guldålder var det. Man lär sig mycket.« Tidskriften Socialpolitik

»Det fina och originella med den här boken om Elisabet är att vi får
lära oss om både hennes och landets politiska utveckling genom att
ta del av de närståendes liv så långt dokumentationen tillåter.«

Bibliotekstjänst

»Att komma så här nära en historisk person hör inte till
vanligheterna. Whitelock har gjort det på ett utmärkt och trovärdigt

sätt samtidigt som det aldrig blir långtråkigt. Hennes insikt är
avundsvärd och intresset är äkta och djupgående ... jag

rekommenderar den varmt till alla som är intresserade av engelsk
historia.« Bloggen Holavedsbrudar

»En intressant bok och den ger en inblick i ett hovliv som för oss
nutidsmänniskor verkar helt främmande ... jag kan verkligen

rekommendera den.« Bloggen Bokparet

»Superintressant ... väldigt lärorikt .. intrigfull.« Bloggen Lenas
Godsaker
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