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nysgerrig svensk badegæst om et drama, han havde set udfolde sig på Tåsinge. Nyheden om Elvira Madigan

og Sixten Sparres død nåede ad den vej til aviserne i Sixtens hjemstavn Skåne. Med udgangspunkt i
avisartikler, retsprotokoller og andre hidtil ukendte kilder fra tiden, tages myten om parret og ikke mindst
Elviras liv nu op til revision i denne bog. Den barske virkelighed om affæren gør dog ikke tragedien mindre

spændende - tværtimod!
År 2017 er 150-året for Elvira Madigans fødsel. Hun var en feteret cirkusprinsesse, som optrådte i de

europæiske hovedstæder, og som en svensk løjnant blev dybt forelsket i. Deres forhold endte på Tåsinge ved
at de sammen gik i døden, som konsekvens af de umulige forhold der var for deres kærlighed. Det er blevet

til et billede på den tidsløse, ulykkelige og fatale kærlighed.
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