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Året er 1792 og den franske revolution er godt i gang. Hof-damen Annette Comte må flygte fra hoffet, slottet
Tuilerierne i Paris, da det bliver stormet. Hun søger ly i den lille hyggelige kro "Det røde egern" oppe på

Montmartre. De to kvinder Edith og Line tager hende under deres beskyttende vinger, og hun bliver ansat på
kroen som køkken-dame. Men skæbnen indhenter Annette. Hun bliver taget til fange af sans-culotterne, dømt
til døden, og sat ned i et fange-hul i Cordelier-klostret. Dagen efter skal hun køres til skafottet og hals-hugges

i den nye dræber-maskine, guillotinen.

"Den franske hofdame" af Lise Muusmann - Historien foregår under den franske revolution og giver et fint
indblik i de politiske samt de sociale forhold. Der er historiske faktabokse bag i bogen. Lix = 25

 Sværhedsgrad = Let Velegnet til læseundervisning i FVU, OBU og sprogskoler. Specialundervisning for
voksne og som temaundervisning. Folkeskolen fra 7.- 9. klasse.
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