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Den Falske Søn Christian Winther Rønnest Hent PDF Da Frankrigs kronprins kidnappes, sætter kong Ludvig
XVI en efterforskning i gang for at finde ham. Hvad kongen ikke ved er, at hans søns kidnapper er én, der står

ham nær og vil ham til livs.

Efter en eksilering af kongefamilien, møder kronprinsen en ny familie og stifter bekendtskab med én af Den
Franske Revolutions store hoveder, Maximilen Robespierre, med hvem han kæmper mod en royalistisk
gruppe, der har til hensigt af bringe de liberalistiske fremskridt og vejen til en fransk republik i grus.

I ”Den Falske Søn” afsløres livet om den søn, kong Ludvig XVI og dronning Marie Antoinette har slettet alle
spor af, og hvordan Frankrigs sande kronprins overlever de voldsomme hændelser under Den Franske

Revolution.

"Den Falske Søn" er den første roman skrevet af den nye forfatter Christian Winther Rønnest, der som 15-årig
havde ideerne til romanen. Efter et halvandet års arbejde, er ideerne blevet til en realitet, som Christian

ønsker, at mange vil have lyst til at læse.

 

Da Frankrigs kronprins kidnappes, sætter kong Ludvig XVI en
efterforskning i gang for at finde ham. Hvad kongen ikke ved er, at
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Efter en eksilering af kongefamilien, møder kronprinsen en ny
familie og stifter bekendtskab med én af Den Franske Revolutions
store hoveder, Maximilen Robespierre, med hvem han kæmper mod
en royalistisk gruppe, der har til hensigt af bringe de liberalistiske

fremskridt og vejen til en fransk republik i grus.

I ”Den Falske Søn” afsløres livet om den søn, kong Ludvig XVI og
dronning Marie Antoinette har slettet alle spor af, og hvordan

Frankrigs sande kronprins overlever de voldsomme hændelser under
Den Franske Revolution.

"Den Falske Søn" er den første roman skrevet af den nye forfatter
Christian Winther Rønnest, der som 15-årig havde ideerne til
romanen. Efter et halvandet års arbejde, er ideerne blevet til en
realitet, som Christian ønsker, at mange vil have lyst til at læse.
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