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Kongedatteren Leonora Christina Herta J. Enevoldsen Hent PDF Den smukke og kloge Leonora Christina er
Christian d. 4.s yndlingsdatter. Hun vokser op hos sin mormor, og som 15-årig bliver hun gift med Corfitz
Ulfeldt, der hører til blandt kongens mest betroede medarbejdere. Fremtiden ser lys og lovende ud, men da
Christian d. 4. dør, og Frederik d. 3. og hans dronning Sofie Amalie kommer til magten, ændrer alt sig …

Fortælling i to bind om kongedatteren Leonora Christinas skæbne.

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter. Hun debuterede i bogform i 1972 med "København
brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes romaner

om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største børnebogsforfattere.
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