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Spelet kring drottningen Py Sörman Hent PDF Hertig Johans furstinna Katarina Jagellonica är på väg mot
huvudstaden. Stadens invånare kunde inte vara mer exalterade och vill välkomna henne med pompa och ståt.
Man har fått höra att hon kommer från Mälarens håll och folk paddlar ut i båtar eller samlas längs kajen.

Varför är de så uppspelta? Vad har furstinnan gjort för att förtjäna ett sådant bemötande?

Kung Erik har nyligen blivit avsatt och än så länge står tronen tom. Hertig Johan regerar till gagnet men inte
till namnet. Folket undrar spänt om det blir han som krönas till landets nästa kung. Mycket står på spel medan

furstinnan närmar sig Stockholm.

Spelet kring drottningen är en fiktiv skildring av furstinnan Katarina Jagellonicas liv.

Py Sörman, 1897 – 1947, är ett pseudonym för Ingrid Sörman som var en svensk författare. Sörman
debuterade 1921 med romanen Han. Författarskapet spände från underhållningsromaner till tragiska

livsskildringar. Hon hade en förkärlek för det morbida, excentriska och fantastiska. Med romanen Aloë vann
hon tredje pris i den stora nordiska romanpristävlingen 1931.
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