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BESKRIVNING

Mörkret har sänkt sig över revolutionen. Corvinbiografen som var ett av revolutionärernas starkaste fästen
är nu nästan öde. Söndagen den 4:e november inledde Röda armén operation åska. Lika snabbt som
revolutionen utbröt var den över.Året är 1956 och den svenska kronprinsen hamnar av en tillfällighet i
Budapest mitt under den Ungerska revolutionen. Trots risken blir prins Alexander fascinerad, världspolitik
utspelar sig framför hans ögon, men han blir indragen i ett stormaktspolitiskt spel bortom hans kontroll.
År 2014 börjar detaljer om kungens förehavanden i Ungern sippra fram. Ryktet når Klas Bergqvist, en
arbetslös journalist som blivit tvungen att ta ett jobb som informatör på regeringskansliet. Både i
Rosenbad och på slottet kämpas det frenetiskt för att sanningen om kungen inte ska komma ut, men vad är
hemligt när alla redan känner till sanningen?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Temadagar - vad är det för dag idag?

Okej, jag har läst så mycket men hittar inte så många trådar där man kan se HCG sjunka efter sprutan och
öka i styrka.

Efter 12 dagar till havs - vad har hänt med Jon och Janni Delér?

På denna rundresa upplever du två av världens bästa safariländer: Kenya och Tanzania. Se fram emot
Masai Mara, Serengeti, Ngororgoro och mycket mer.

Väder Stockholm - Stockholms län: 14 dagar - Klart.se

Costa Rica i 12 dagar. En av världens mest artrika naturmiljöer bjuder på regnskogar, varma källor och
paradisstränder. Från huvudstaden San José mot ...
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