
Kongelig elskov: Anna Boleyn
Hent bøger PDF

Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz
Kongelig elskov: Anna Boleyn Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz Hent PDF "Anna Boleyn: kongelig elskov
III" er del af den historiske fortælling om Anne Boleyn - dronning af England, efter at Henrik 8. af England
fik sit ægteskab med Katharina af Aragonien annulleret. Trods kong Henriks store interesse i hende havde
Anne nemlig intet ønske om at blive endnu en af Henriks elskerinder; hun ville være dronning. Henriks
begær efter Anne blev ikke mindre af den grund, og Henrik var stærkt opsat på at få ægteskabet med

Katharina annulleret, men Pave Clemens 7. ville ikke acceptere dette. Henrik brød derfor med den romersk-
katolske kirke i Rom og grundlagde Den Engelske Kirke med sig selv som overhovedet. Men da Anne
ligesom Katharina ikke formåede at skænke kongen den ønskede søn, blev det begyndelsen på hendes

undergang. Der blev rejst anklager mod hende, og selv om beviserne ikke var overbevisende, blev hun dømt
til døden for ægteskabsbrud, incest og højforræderi og i 1536 henrettet i Tower of London.

 

"Anna Boleyn: kongelig elskov III" er del af den historiske
fortælling om Anne Boleyn - dronning af England, efter at Henrik 8.
af England fik sit ægteskab med Katharina af Aragonien annulleret.
Trods kong Henriks store interesse i hende havde Anne nemlig intet
ønske om at blive endnu en af Henriks elskerinder; hun ville være
dronning. Henriks begær efter Anne blev ikke mindre af den grund,

og Henrik var stærkt opsat på at få ægteskabet med Katharina
annulleret, men Pave Clemens 7. ville ikke acceptere dette. Henrik
brød derfor med den romersk-katolske kirke i Rom og grundlagde
Den Engelske Kirke med sig selv som overhovedet. Men da Anne
ligesom Katharina ikke formåede at skænke kongen den ønskede
søn, blev det begyndelsen på hendes undergang. Der blev rejst

anklager mod hende, og selv om beviserne ikke var overbevisende,
blev hun dømt til døden for ægteskabsbrud, incest og højforræderi og

i 1536 henrettet i Tower of London.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kongelig elskov: Anna Boleyn&s=dkbooks

