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Kongedatteren Leonora Christina Herta J. Enevoldsen Hent PDF Leonora Christina vokser op som lykkelig
og forkælet prinsesse på Frederiksborg Slot. Hun er Christian den 4.s smukke og kloge yndlingsdatter, men

hun får en skæbne, som få vil misunde hende. Som 15-årig bliver hun gift med sin store kærlighed,
adelsmanden Corfitz Ulfeldt, og sammen bliver de Københavns førende par, der vækker beundring alle
vegne. Men katastrofen lurer, for Corfitz har et ustabilt sind, og Danmarks kronprinsesse er jaloux på den
smukke og dygtige Leonora Christina. Med sine klassiske og populære romaner puster Herta J. Enevoldsen
nyt liv i Danmarkshistoriens mange skæbnefortællinger om bl.a. Caroline Mathilde, Leonora Christina og

Dyveke. Bøgerne er blevet læst, elsket og slidt op på bibliotekerne gennem 30 år. Nu kommer romanerne i en
helt ny og let revideret udgave, men de er stadig lige levende og opslugende, så nye læsere kan begynde her.

 

Leonora Christina vokser op som lykkelig og forkælet prinsesse på
Frederiksborg Slot. Hun er Christian den 4.s smukke og kloge

yndlingsdatter, men hun får en skæbne, som få vil misunde hende.
Som 15-årig bliver hun gift med sin store kærlighed, adelsmanden
Corfitz Ulfeldt, og sammen bliver de Københavns førende par, der
vækker beundring alle vegne. Men katastrofen lurer, for Corfitz har
et ustabilt sind, og Danmarks kronprinsesse er jaloux på den smukke

og dygtige Leonora Christina. Med sine klassiske og populære
romaner puster Herta J. Enevoldsen nyt liv i Danmarkshistoriens
mange skæbnefortællinger om bl.a. Caroline Mathilde, Leonora
Christina og Dyveke. Bøgerne er blevet læst, elsket og slidt op på
bibliotekerne gennem 30 år. Nu kommer romanerne i en helt ny og
let revideret udgave, men de er stadig lige levende og opslugende, så



nye læsere kan begynde her.
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