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Dragonen og kongressen Ole Høeg Hent PDF Danmarks Frederik VI drog til stormagtskongressen i Wien
1814-1815 for at forsøge at redde så meget som muligt for sit hårdt prøvede land efter Napoleonskrigene. Der

blev danset mere, end der blev arbejdet, og kongressen fik tilnavnet "Kærlighedens kongres".

I Ole Høegs roman "Dragonen og kongressen" møder vi den unge dragonofficer Jonas, som var en del af
Frederik VI‘s følge. Vi stifter også bekendtskab med den charmerende og letlevende Karoline Seufert, der

blev kongens hjerteveninde og udnævnte sig selv til "Dronningen af Danmark". "Dragonen og kongressen" er
en morsom og spændende historie om intriger, spionage og kærlighed, akkompagneret af tidens yndefulde

wienervalse.

Ole Høeg (1920-1988) var dansk forfatter og journalist. Han skrev ti kriminalromaner, hvoraf de fleste havde
den romerske politikommissær Bergamasco i hovedrollen. Især de første blev taget godt imod, udkom i flere
udgaver og blev prisbelønnede. Ole Høeg var bosat i Italien fra 1960-1980, hvor han også i mange år var

rejseleder og skrev guidebøger.
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