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BESKRIVNING

En kväll strax före jul ringer telefonen hemma hos Charlotte Damgaard. Det är statsministern som vill
erbjuda henne posten som miljöminister. Trots att hon just står i begrepp att flytta med sin man Thomas
och deras två barn till Uganda kan hon inte motstå erbjudandet. Väl i maktens centrum blir hon snart varse
avigsidorna: medias bevakning, politiska intriger och partivänners svek. När hennes tidigare så lyckliga
äktenskap börjar krackelera tvingas hon till slut fråga sig om priset ändå inte är för högt. Kronprinsessan
är en fängslande skildring av en kvinnas dubbla roller. Kan man jämka samman ett lyckligt familjeliv med
ett liv i rampljuset? Hanne-Vibeke Holst - uppmärksammad för sin trilogi om Therese Skårup och den
självbiografiska "Min mosters migrän" - har skrivit en dagsaktuell och underhållande roman som kretsar
kring avgörande frågor: Vilket liv vill man leva och till vilket pris? Trilogin om Therese Skårup har hittills
sålt i över 350 000 exemplar! "Färgstark underhållning i ett rasande tempo" JyllandsPosten "Elegant och
välkomponerad roman om det politiska spelet... En imponerande berättelse som man läser i ett enda svep
och samtidigt blir berörd av." InformationÖversättare: Margareta Järnebrand
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kronprinsessan på snöskor i Arvidsjaur - Norran, Skellefteå

Kronprinsessan Victoria allvarligt sjuk. EXTRA: Tvingas ställa in allt! Carl Philip och Sofia mystiskt
försvunna. EXTRA: Har inte setts till sedan Florida-resan!

Kungafamiljen 2018: Beväpnad vakt räddar kronprinsessan | Aftonbladet

Victoria Ingrid Alice Désirée, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, föddes den 14 juli
1977 som äldsta barn till Kungen och Drottningen.

kronprinsessan | Adlibris

På onsdagen besökte kronprinsessan Victoria bland annat Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg.
Upprinnelsen är ett panelsamtal med ekotoxikologen ...
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