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Riddar Fredlös : Gustav Vasas äventyr Astrid Estberg Hent PDF Året är 1518. Gustav är blott 22 år gammal
när han får bevis på sin betydelse. Han är en av fem utvalda som riksföreståndare Sten Sture låter skicka till
Danmark för att blidka den danska kungen. Vem kunde ana att samme Gustav, av Vasaätten, några år senare
skulle bilda den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadöme. Eller, för den delen,
föra ett blodigt befrielsekrig mot Danmark - landet där han en gång hållits gisslan. Astrid Estberg låter oss få

följa med på Gustav Eriksson Vasas gastkramande äventyr.

Astrid Estberg (f. 1911) författade åren 1943-1980 mer än ett dussintal skönlitterära verk. Hennes böcker
skildrar kärlek och relationer, ofta ur ett kvinnligt perspektiv, och rymmer allt ifrån pigor ute på bygden till

arabiska drottningar på andra sidan världen.

 

Året är 1518. Gustav är blott 22 år gammal när han får bevis på sin
betydelse. Han är en av fem utvalda som riksföreståndare Sten Sture
låter skicka till Danmark för att blidka den danska kungen. Vem
kunde ana att samme Gustav, av Vasaätten, några år senare skulle
bilda den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt
kungadöme. Eller, för den delen, föra ett blodigt befrielsekrig mot

Danmark - landet där han en gång hållits gisslan. Astrid Estberg låter
oss få följa med på Gustav Eriksson Vasas gastkramande äventyr.

Astrid Estberg (f. 1911) författade åren 1943-1980 mer än ett
dussintal skönlitterära verk. Hennes böcker skildrar kärlek och
relationer, ofta ur ett kvinnligt perspektiv, och rymmer allt ifrån

pigor ute på bygden till arabiska drottningar på andra sidan världen.
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