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Prinsesse Osras hjerte Anthony Hope Hent PDF En samling på ni kortere fortællinger fra det fra Fangen på
Zenda kendte land Ruritanien, der udspiller sig i første halvdel af 1700-tallet.

Hovedpersonen i alle ni historier er prinsesse Osra, der er for stolt og for smuk til at lade sig gifte bort til en
tilfældig prins i et arrangeret ægteskab, selv om både hendes fader Henry og hendes broder, den senere kong

Ludvig III, gør deres bedste for at finde et passende parti - og forhindre de upassende.

I hver fortælling kommer en mand tæt på prinsessen, men ingen synes at kunne vinde hende - hun bringer
kun tabt ære og død med sig. Selv i de tilfælde, hvor manden har fat i den lange ende, bliver der ikke noget

ægteskab ud af det - i hvert fald ikke med Osra.
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