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Huset Romanov Simon Sebag Montefiore Hent PDF Familien Romanov var et af de mest succesfulde

dynastier i moderne tid og regerede en sjettedel af verden i tre århundreder. Huset Romanov er historien om
deres fald. Hvordan lykkedes det dem at gøre et krigshærget fyrstedømme til verdens mægtigste imperium?
Og hvordan mistede de det hele? Huset Romanov er en fantastisk fortælling om tyve zarer og zarinaer. Nogle
var gale, nogle var geniale, men de havde alle imperiale ambitioner og diktatoriske drømme. Simon Sebag
Montefiore afdækker en verden styret af ubegrænset magt og hensynsløse imperiale ambitioner, men bogen

handler også om familiestridigheder, dekadente eskapader og generationers liv i vild ekstravagance.
Montefiore kredser om de afgørende år 1812, 1914 og 1917 i sin medrivende fortælling om triumfer og
tragedier, kærlighed og mord. Bogen er både et studie af magt og et portræt af det imperium, som skabte

nutidens Rusland.
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