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Huset Romanov - del 5 Simon Sebag Montefiore Hent PDF Familien Romanov var det mest succesfulde
dynasti

i moderne tid og herskede over en sjettedel af jordens overflade.

Hvordan lykkedes det en enkelt familie at skabe verdens

mægtigste imperium? Og hvordan mistede de det hele igen?

Montefiores krønike afdækker zarfamiliens hemmelige verden

af ubegrænset magt, hensynsløs rivalisering og seksuel dekadence.

Her optræder eventyrere, revolutionære, kurtisaner og

poeter, fra Ivan den Grusomme til Tolstoj og fra

Dronning Victoria til Lenin.

Magten var enorm, men for de enevældige romanover var

der farligt på toppen. Peter den Stores hof var et hedonistisk

inferno af druk, hor og nøgne dværge. Katarina den Store

fordrev sin egen mand. Aleksander 2. overlevede fem drabsforsøg,

frisatte de livegne og forfattede de mest vovede kærlighedsbreve.

Huset Romanov er en historie om triumf og tragedie,

kærlighed og død. Montefiore leverer et universelt studie af

magt og et levende portræt af det imperium, som stadig

definerer Rusland i dag.

Simon Sebag Montefiores prisvindende

historiske bestsellere er udkommet på mere end

45 sprog. Han har skrevet biografien om Katarina

den Store, Catherine the Great and Potemkin, der var

shortlistet til de faglitterære priser Samuel Johnson

og Duff Cooper samt Marsh Biography Award.

Stalin – den røde zar og hans hof (Borgens Forlag)

vandt årets historiske udgivelse ved British Book

Awards, Unge Stalin (Borgens Forlag) vandt Costa

Biography Award, LA Times‘ pris for bedste biografi,

den franske pris Le Grand Prix de la Biographie

Politique og den østrigske pris Kreisky for politisk

litteratur. Jerusalem – en biografi (Lindhardt &

Ringhof) er en global bestseller.



Montefiore er britisk historiker og ph.d i filosofi

fra Cambridge University. Han har skrevet de

kritikerroste romaner Red Sky at Noon, Sasjenka

(Borgens Forlag) og En vinternat (Gads Forlag),

som vandt prisen for bedste politiske roman i

Storbritannien. Montefiore har desuden skrevet fem

historiske BBC-programmer om Istanbul, jerusalem,

Rom, Spanien og Wien
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