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Fängslande skildring av Katarina Stenbocks innehållsrika liv!

Katarina Stenbock var endast sjutton år när hon blev bortgift med
den nästan fyrtio år äldre Gustav Vasa. Äktenskapet blev barnlöst
men Katarina kom sina många styvbarn nära även om dessa

relationer också innebar en del osämja. Efter makens bortgång skulle
änkedrottningen få uppleva Vasatidens många intriger, krig och

konflikter om den svenska tronen.

Vasadrottningen är den fängslande berättelsen om Katarina
Stenbocks långa och innehållsrika liv. Författaren och idéhistorikern
Karin Tegenborg Falkdalen har tidigare skrivit den kritikerrosade

och storsäljande boken Vasadöttrarna (2010).

Pressröster om boken:



»Falkdalen's book is remarkable. What ultimately makes it worth the
read is the tremendous achievement of its reconstruction of the real
life of a princess who was at the center of some of the most dramatic

and exciting moments of early modern Swedish history.«
Scandinavian Studies

»Karin Tegenborg Falkdalen skriver historia ur ett kvinnligt
perspektiv. Det gör att vi får skildringar, detaljer och infallsvinklar

som vanligtvis saknas när alla konungar står på parad i biografier och
historieöversikter. I kortfattade, effektiva och mycket välskrivna
kapitel tecknar hon Vasatidens historia på ett nytt sätt. Det gäller
både denna bok och den förra. Inte minst kan boken läsas som en
spännande kriminalhistoria, med många mord, listiga intriger och

oväntade upplösningar.« Länstidningen Östersund

»Ett spännande porträtt av en stark kvinna i och nära maktens
centrum.« Hemmets vän

»Boken fyller en lucka i vår historiska litteratur och är ett väsentligt
och intressant bidrag till svensk kvinnohistoria.« Bibliotekstjänst

»En rejäl och gedigen skildring ... Tegenborg Falkdalens bok är lika
mycket en skildring av Katarina Stenbocks tid som av hennes liv.
Och det var inga som helst problem att läsa boken från första sidan

till den sista. Tvärtom.« Östra Småland

»Det är intressant att efter århundraden av historieskrivning som
fokuserat på de starka manliga personligheterna i Vasafamiljen
kommer nu äntligen Karin Tegenborg-Falkdalen med ett nytt,

kvinnligt perspektiv ... Författaren skriver lättsamt och med korta
kapitel vilket gör att tiden och dess galleri av personligheter och
politik blir lätt att ta till sig ...välskriven och allmänbildande.«

Bloggen Johannas Deckarhörna

»En spännande bok om hur det var för kvinnorna under 15-1600-
talen inom högadeln ... Jag hoppas på fler böcker av författaren i den

här stilen.« Kulturdelen.com

» Ytterst intressant ... Katarina Stenbock blir en levande person här,
fast förankrad i sin tid och medveten om sin « Benitas bokblogg
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