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Storkyrkan i Stockholm midsommaren 1976. Den unge kungen Carl XVI Gustav vandrar altargången fram
med sin Silvia.
På första bänk sitter brudens föräldrar, Walther och Alice Sommerlath. För dem är denna dag, då deras dotter
blir drottning av Sverige, den största i deras liv. Men det är något märkligt med familjen Sommerlath. Så lite
förblir, trots all medieuppmärksamhet, känt om dem. Vad gjorde de till exempel under kriget? Vilken var
Walthers rolldå? Han drev en fabrik och var inte medlem i nazistpartiet, sade han själv på direkt förfrågan.
Men det var inte sant. Detta avslöjade tidningen Arbetaren 2002. Och 2010 kunde TV4:s Kalla fakta visa att
Walther Sommerlaths fabriksförvärv 1938 var en del av tvångsövertagandet av judisk egendom. Avslöjandena
skakade kungahuset. Drottningen tillsatte en egen utredning och aktiverade ett nätverk av kända personer,
både utomlands och i Sverige, för att visa att hennes pappa var utan moralisk skuld och i själva verket en
hjälte. I Drottningens hemlighet berättar Johan Åsard om hur avslöjandena om Walther Sommerlath växte
fram. Han visar också att det är osannolikt att Sommerlath räddade fabriksägaren Efim Wechsler och att
drottning Silvia ända sedan mitten av 1980-talet rimligen måste ha känt till att hennes far tog över judisk
egendom. "Boken är ett gediget journalistiskt hantverk, som konsekvent lyckas ställa de rätta frågorna. Den
främsta nyheten i boken är att den blottlägger spelet bakom kulisserna, när Sveriges drottning utnyttjar allt sitt

inflytande för att bekämpa den journalistiska granskningen av hennes faders affärer. Det är häpnadsväckande
läsning att ta del av drottningens mejl, brevskrivande och övriga försök till påverkan." Henrik Arnstad,
Aftonbladet
Viktoria av Storbritannien (engelska: Victoria), Alexandrina Victoria, född 24 maj 1819 på Kensington
Palace i London, död 22 januari 1901 på Osborne House på Isle of Wight, var drottning av Förenade
kungariket Storbritannien och Irland 1837–1901 samt kejsarinna av Indien 1876–1901. Det meddelar det
norska hovet på sin hemsida. När vi ställs inför ångest, depression, självskadebeteende och psykos uppfattar
vi det ofta som svårbegripligt och främmande. Nu avslöjas Silvias väl bevarade hemlighet om Madeleine.
Mitt i Malmö ligger Malmö Opera – en funkisbyggnad med en av Europas största scener och en salong med
1 511 platser. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla svenska förlag. Det meddelar
det norska hovet på sin hemsida. När hon ser hans varma vänskap till Gerda blir hon rasande, krossar sin
magiska spegel så att skärvorna flyger åt alla håll och uttalar en förbannelse: Den som träffas av en skärva ska
bli känslokall och få ett. Konprinsessan Mette-Marit är så sjuk att hon måste opereras. Det meddelar det
norska hovet på sin hemsida. Hedvig Ulrika Taube, född 31 oktober 1714, död 11 februari 1744 i Stockholm,
var en svensk hovfröken och grevinna, som 1743 blev tysk-romersk riksgrevinna med namnet von
Hessenstein. Välkommen till Malmö Opera. Det meddelar det norska hovet på sin hemsida.
Svensk Damtidning träffade härliga Maline Sommerlath och pratade hudvård, kärlek och om varför hon var
så nervös på prinsessan Madeleines bröllop. Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla
svenska förlag. Viktoria av Storbritannien (engelska: Victoria), Alexandrina Victoria, född 24 maj 1819 på
Kensington Palace i London, död 22 januari 1901 på Osborne House på Isle of Wight, var drottning av
Förenade kungariket Storbritannien och Irland 1837–1901 samt kejsarinna av Indien 1876–1901. Men Henrik
VIII … Den ondskefulla, känslokalla Snödrottningen har i hemlighet utsett Kaj till sin arvinge och bevakar
honom på avstånd.

