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Kairos  af  Bente  Claudius  
Centrum,  1995.  –  113  sider.  
Historisk  roman  om  Tiberius,  romersk  kejser  i  årene  14-37  e.Kr.,  om  det  valg  han  måtte  træffe  mellem  
kærligheden  og  magten,  og  om  valgets  livslange  konsekvens.  
 
Cronin,  Vincent:  Nero     
Hovedland,  2011.  - 478  sider   
I  årene  54-68  regerer  kejser  Nero  Rom  i  et  politisk  spil,  og  som  hans  nærmeste  rådgiver  sidder  hans  
tidligere  lærer  Lucius  Seneca,  som  tvinges  til  selvmord,  da  han  nægter  at  deltage  i  et  komplot  mod  
Nero.  
 
Dalager,  Stig:  Kvinde  i  et  århundrede      
People's  Press,  2017.  - 409  sider   
Prinsesse  Elisabeth  af  Bøhmens  tjenestepige  og  veninde  fortæller  om  prinsessens  liv  og  virke  i  1600-
tallet.  Vi  hører  om  udfordringer  og  familiefejder  i  den  royale  familie,  om  det  moderne  Europas  svære  
fødsel  og  om  Elisabeths  varme  forhold  til  filosoffen  René  Descartes.  
 
Eibe,  Anika:  Dronning  af  blod      
Forum,  2007.  - 363  sider   
Kongedatteren  Arsinoe  fra  Alexandria  bortgiftes  omkring  300  f.Kr.  til  kongen  af  Thrakien  og  forelsker  
sig  straks  i  sin  stedsøn.  Tid  og  sted  giver  hende  et  turbulent  liv  med  magtspil,  krige  og  intriger  alle  
vegne.  
 
Erickson,  Carolly:  Marie  Antoinettes  hemmelige  dagbog       
Punktum,  2013.  - 335  sider   
Aftenen  før  sin  henrettelse  efterlader  den  dødsdømte  Marie  Antoinette  en  dagbog  i  sin  fængselscelle.  
Denne  dagbog  fortæller  hendes  livshistorie,  fra  barndommen  i  Østrig  til  hendes  ægteskab  med  den  
franske  kronprins  og  siden  konge,  og  til  hendes  sidste  år  under  den  franske  revolution.  
 
Erickson,  Carolly:  Zarinaens  datter       
Punktum,  2010.  - 323  sider   
Som  datter  af  den  russiske  zar  Nikolaj  2.  lever  Tatjana  et  beskyttet  liv  ved  hoffet  i  Sankt  Petersborg,  
men  folkets  oprør  ulmer,  og  med  1.  verdenskrigs  udbrud  forandres  hendes  liv  dramatisk.  
 
Essex,  Karen:  Kleopatra           
Lindhardt  og  Ringhof,  2002.  - 405  sider  
Kleopatra  fødes  som  prinsesse  af  Egypten,  men  følger  tidligt  sin  far  i  romersk  eksil.  Gift  med  sin  
halvbror  vender  hun  som  20-årig  tilbage  og  viser  sig  som  en  stærk  og  elsket  regent.  
Samhørende:  Kleopatra;  Farao  
 
Fangen  på  Kalø  af  Carit  Etlar   
Jespersen  og  Pio,  1971.  - 188  sider   
Historisk  roman  om  den  svenske  kong  Gustav  Vasas  fangenskab  på  Kalø  Slot.  
 
Dronning  Kristina  af  Sverige  - tilfældigvis  en  kvinde  af  Dario  Fo  
Multivers,  2019.  - 183  sider   
Om  den  svenske  Dronning  Kristina  (1626-1689),  der  abdicerer  som  27-årig,  rejser  til  Rom  og  
konverterer  til  katolicismen.  Her  nærer  hun  sin  passion  for  teater  og  knytter  venskaber  med  Solkongen  
og  Paven.  
 
Frèches,  José:  Verdens  tag      
Borgen,  2005.  - 432  sider  (Silkekejserinden  bog  1)  
Langs  Silkevejen  oprulles  en  række  skæbner  i  600-tallet,  da  kejserinde  WU  - tidligere  konkubine  - vil  
afdække  illegal  svindel.  Munke,  lamaer,  shamaner  og  smukke  kvinder  sætter  eventyret  i  gang.  
 
Frèches,  José:  Buddhas  øjne       
Borgen,  2005.  - 394  sider  (Silkekejserinden  bog  2)  
Kejserinde  Wu  er  dybt  involveret  i  den  illegale  silkehandel,  men  får  også  store  problemer  som  mægler,  
efter  at  både  nogle  hellige  relikvier  og  "de  himmelske  tvillinger"  er  forsvundet.  Hovedpersonerne  er  en  
buddhistisk  munk  og  en  kristen  kvinde.  



 
        

        
                

                  
     

 
                 

       
               

                  
                  

          
 

       
      

                    
              

 
        

      
                 

                
 

         
         

                  
                  
     

 
         

         
              

                   
        

 
        

        
               

                
  

 
         

          
                 
                 

 
       

      
                  

           
 

        
          
                  
               
       

 
         

          
              
                

        

Frèches, José: Tronranersken 
Borgen, 2005. - 382 sider (Silkekejserinden bog 3) 
I Kina trækker kejserinde Wu stadig i trådene for at bemægtige sig kejsertronen. Samtidig tager hun 
de himmelske tvillinger til sig og hjælper de unge elskende, munken Fem Forbud og hans Umara - dog 
mest for egen vindings skyld. 

George, Margaret: Kleopatra 
Peter Asschenfeldts nye Forlag, 3 bind 
Ægyptens legendariske dronning Kleopatra (69-30 f. Kr) fortæller om sit liv. Om den sorgløse barndom 
indtil hun som 18-årig afløser sin far på tronen, om kærligheden til Cæsar og Marcus Antonius, og til 
sidst om beslutningen om at begå selvmord frem for at blive ført i triumftog til Rom af Octavian. 
Samhørende: Nilens datter; Dronning af solens rige; Gudinder dør aldrig 

Goodwin, Daisy: Victoria 
Politiken, 2017. - 393 sider 
18 år gammel bliver Victoria dronning af England i 1837. Men det er ikke let, når der er mange stærke 
kræfter, som vil bestemme over hende og især have hende gift i en fart. 

Gregory, Philippa: Kongemagerens datter 
Cicero, 2013. - 429 sider 
Anne Neville vokser op i trygge rammer ved Edvard IV's hof, og efter mange forviklinger ender hun 
som dronning via sit ægteskab med Richard III, men hvem kan og tør hun stole på? 

Gregory, Philippa: Den hvide dronning 
Cicero, 2010. - 392 sider (Rosekrigene 1. bind) 
Den smukke Elizabeth Woodville gifter sig i 1465 med den netop kronede kong Edward IV, selv om de 
tilhører hver sin fløj i de engelske Rosekrige. Elizabeth lægges for had og må kæmpe hårdt for sin 
familie og for sin position. 

Gregory, Philippa: Den røde dronning 
Cicero, 2011. - 357 sider (Rosekrigene 2. bind) 
Biografisk roman om den gudfrygtige Margaret Beaufort af Lancaster. Som 13-årig bliver hun både 
enke og mor til sønnen Henrik, som dog tages fra hende. Hun beslutter sig for at kæmpe benhårdt og 
kynisk for at bringe sin søn til tronen. 

Gregory, Philippa: Skæbnehjulet 
Cicero, 2012. - 502 sider (Rosekrigene 3. bind) 
En historie om hvordan Jacquetta af Luxembourg, enkehertuginde af Bedford, formår at gifte sig af 
kærlighed, få en stor børneflok og bevare en strategisk god position ved det britiske hof gennem 
Rosekrigenes voldsomheder. 

Gregory, Philippa: Den evige prinsesse 
Cicero, 2006. - 396 sider (Den evige prinsesse 1. bind) 
Den spanske prinsesse Catarina ankommer i 1501 til England som brud til prins Arthur. Hun ender dog 
med at blive gift med Henrik den Ottende og forstødes senere, da hun kun føder en datter. 

Gregory, Philippa: Kongens frille 
Cicero, 2005. - 584 sider 
Unge Mary Boleyn køres af familien i stilling som Henrik VIII's elskerinde, men er ikke ihærdig nok til 
at forstøde dronning Katarina fra tronen, hvorfor storesøster Anne tager over. 

Gregory, Philippa: To dronninger 
Cicero, 2009. - 408 sider (Den evige prinsesse 3. bind) 
Henrik VIII er blevet enkemand, og gifter sig med tyske Anne af Cleves. Henrik synes, hun er for 
kedelig og forelsker sig i hofdamen Katarina Howard. Samtidig får hertugen af Norfolk placeret Jane 
Boleyn ved hoffet, og intrigerne tager fart. 

Gregory, Philippa: Den anden dronning 
Cicero, 2009. - 404 sider (Den evige prinsesse 4. bind) 
Historisk roman om dronning Elizabeth af England og den skotske dronning Maria Stuart. Handlingen 
udspiller sig i perioden 1568-1587, hvor Maria Stuart sad i husarrest i England. Hendes "vært" og 
fangevogter var Bess af Hardwick, hertuginden af Shrewsbury. 



 
        

      
                 

                
       

 
                

    
       

          
 

       
      

              
             
   

 
        

     
                   

              
          

 
         
        

                 
                 

       
 

         
        

                 
         

 
          
        

                    
                  

 
         
        

               
         

 
         

         
                  

              
   

 
          

         
              

                
    

 
         

        
             

               
 
 

Gregory, Philippa: Jomfruens elsker 
Cicero, 2005. - 398 sider 
Elizabeth den Første krones i 1558 og følges tæt af sin barndomsven og tilbeder Sir Robert Dudley. 
Mens hans søger magten ved hoffet, lever hans hustru en trist og forsømt tilværelse, og dronningens 
nærmeste begynder at se skævt til ham. 

Gulland, Sandra: Josephine 
Vinten, 3 bind 
Historisk roman om Josephine Bonapartes (1763-1814) liv. 
Samhørende: Ungdom og kærlighed; Lidenskab og smerte; Sejre og nederlag 

Cæsar og Kleopatra af Maria Helleberg 
Samleren, 2005. - 318 sider 
Med Kleopatra som fortæller føres læseren ind i hendes og Cæsars kærlighedshistorie, deres lykke, 
deres personlige og politiske kampe, konkurrencen mellem Alexandria og Rom, og katastrofen, da 
Cæsar bliver myrdet. 

Helleberg, Maria: Dagmar 
Samleren, 2008. - 285 sider 
I 1928 sidder Dagmar på Hvidøre og ser tilbage på sit liv som datter af Christian IX og dronning 
Louise, gift med den russiske tronfølger, årene som kejserinde, den russiske revolution og de 
menneskelige omkostninger, der var en del af hendes dramatiske skæbne. 

Iggulden, Conn: Stormfugl - 1443-1453 
Gyldendal, 2014. - 424 sider (Rosekrigene 1. bog) 
Henrik 6. hersker i England, men han er svag, og en anden gren af kongefamilien eftertragter tronen. 
Det starter Rosekrigen, og de mange slag brager ud over både England og Frankrig. Vi følger de 
implicerede familiers kamp for overlevelse og magt. 

Iggulden, Conn: Treenighed - 1454-1461 
Gyldendal, 2015. - 372 sider (Rosekrigene 2. bog) 
Englands store slægter slås om magten, intrigerne tager fart og slagene ruller over slagmarken. Vi er i 
1400-tallet og slaget om kongemagten er i fuld gang. 

Iggulden, Conn: Blåt blod - 1461-1469 
Gyldendal, 2016. - 371 sider (Rosekrigene 3. bog) 
Kampen om Englands trone er i fuld gang. Richard af York er død, og Edward af March udråber sig selv 
til Englands nye konge. Men så let skal det ikke være, og det sindrige spil om magten fortsætter. 

Iggulden, Conn: Flammesol - 1470-1485 
Gyldendal, 2018. - 405 sider (Rosekrigene 4. bog) 
Drama om sidste del af Englands Rosekrige. Intriger, rænkespil og mord er ingredienserne, når en 
konge skal krones - og helst blive på tronen. 

Jacq, Christian: Mørkets rige 
Borgen, 2003. – 309 sider (Frihedens dronning bog 1) 
I 1690 f.Kr. er dronning Teti af Theben ved at give op over for hyksos'ernes overmagt, men datteren, 
prinsesse Ahotep, tager kampen op. Hun samler en oprørshær mod det brutale terrorregime og 
kæmper for uafhængigheden. 

Jacq, Christian: Krigen om kronerne 
Borgen, 2003. – 317 sider (Frihedens dronning bog 2) 
Dronning Ahotep fortsætter sin kamp mod Egyptens besættere efter Farao Seqens død. Sammen med 
sin ældste søn får hun befriet det sydlige Egypten, og sejren er tilsyneladende inden for rækkevidde, 
men hvad siger skæbnen? 

Jacq, Christian: Det flammende sværd 
Borgen, 2003. 307 sider (Frihedens dronning bog 3) 
Med store personlige ofre har dronning Ahotep fra Theben kæmpet mod landets besættelsesmagter. 
Trods ondskab, intriger og bagholdsangreb vinder hun den endelige sejr og kan trække sig tilbage. 



      
     

                
          

 
         

        
                
                

        
 

       
        

                    
                  

                 
          

 
        

      
               

          
 

         
      

              
                   
     

 
       

      
            

              
 

       
        

                   
                

                 
 

         
      

              
                   

 
 

                 
       
               

                   
          

    
 

         
      

                
      

Kay, Susan: Jomfrudronningen 
Cicero, 2005.- 537 sider 
Elizabeth I, dronning af England i slutningen af 1500-tallet, var en spændende og tragisk skikkelse, og 
hendes liv var fyldt med misforståelser, grusomheder, kærlighed og anger. 

Manfredi, Valerio Massimo: Skæbnens søn 
Borgen, 2006. - 296 sider (Alexander den Store) 
Alexander blev født til noget stort, og blandt hans lærermestre var Aristoteles. Med den trofaste ven 
Hefaistion, den unikke hest Bukefalos og sin elskede Leptine er han klar til at erobre Perserriget. 
Samhørende: Skæbnens søn; Ammons spådom; Ved verdens ende 

Mantel, Hilary: Magten 
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 411 sider 
Henrik VIII har været konge i 26 år men har endnu ikke fået den eftertragtede søn. Han har ladet sig 
skille fra Katharina af Aragonien og har giftet sig med Anne Boleyn og har således pådraget sig den 
katolske kirkes vrede. Kongens sekretær Cromwell kæmper for at rede trådene ud både for sig selv og 
for kongen, der nu overvejer en ny dronning, Jane Seymour. 

Moran, Michelle: Nefertiti 
Politiken, 2008. - 447 sider 
15-årige Nefertite er med familien påvej til Thebe, hvor hun skal være farao Amenhoteps førstehustru. 
Hendes lillesøster ser bag glansen de mange intriger ved hoffet. 

Naslund, Sena Jeter: Marie-Antoinette 
Møntergården, 2006. - 516 sider 
Historisk roman om den østrigske ærkehertuginde og kejserindedatter, fra hun som 14-årig i 1770 
kom til Frankrig for at blive gift, til hun blev henrettet under den franske revolution i 1793, ni måneder 
efter sin mand, Louis XVI. 

Selinko, Annemarie: Désirée 
Rosinante, 2012. - 522 sider 
I dagbogsform fortæller silkehandlerdatteren fra Marseille om sin brogede ungdom under revolutions-
og Napoleonstiden, indtil hendes mand udråbes til svensk konge (Bernadotte) og hun til dronning. 

Williams, John: Augustus 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 379 sider 
Da Julius Cæsar myrdes i år 43 f. kr. har han udpeget sin kun 19-årige nevø, Octavius, til sin 
efterfølger. Allerede på dagen står det klart, at kejserværdigheden er en tung skæbne, han må bære. 
Williams lader os følge Augustus i hele hans fra del af et triumvirat til tiden som kejser. 

Willumsen, Dorrit: Klædt i purpur 
Gyldendal, 1990. - 143 sider 
Historisk roman om Theodora (ca. 500-548), der blev gift med den byzantinske kejser Justinian (482-
565). På dødslejet ser hun tilbage på sit voksne liv i ydre glans og herlighed, og en barndom som 
prostitueret. 

Young, Robyn: Oprør 
People's Press, 2014. - 587 sider 
Historisk roman. En magtbegærlig engelsk konge. En ung adelig skotsk mand, der ikke ved hvilken 
side han skal vælge. Myterne om Kong Arthur og den fredløse William Wallace. Der er lagt i ovnen til 
store konflikter, store slag og store følelser i 1200-tallets Britannien. 
Samhørende: Oprør; Overløber; Kongerige 

Yourcenar, Marguerite: Kejser Hadrians erindringer 
Rosinante, 2017. - 262 sider 
Et fiktivt selvportræt af den romerske Kejser Hadrian, hvor han i jegform beskriver sin livsbane og 
reflekterer over livet og især døden. 


