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Dronningeskolen Maria Helleberg Hent PDF Hun var datter af hertugen af Augustenborg og prinsesse Louise
Augusta, Struensee og dronning Caroline Mathildes "kærlighedsbarn". Fra forældrene arver hun sin skønhed,
men også det helvede, som de gjorde hendes barndomshjem til efter deres ægteskabs sammenbrud. Hun ville
for enhver pris væk hjemmefra og forelsker sig voldsomt i sin ti år ældre gudfar, prins Christian Frederik. Han
er fraskilt og har rygte som skørtejæger, alligevel gør hun ham og deres ægteskab til sit livs projekt. Hun
kommer på en hård prøve, men hårdest da de pludselig ser ud til at skulle blive Danmarks næste kongepar:
Christian den Ottende og dronning Caroline Amalie. Med Dronningeskolen har Maria Helleberg skrevet en

stor roman om det tredje led i den kvindelinje, som dramatisk har præget vores historie.

”Altafgørende for projektets kunstneriske succes er imidlertid Hellebergs eksemplariske stilistiske cool og
fortællemæssige underspil (nu og da grænsende til decideret minimalisme). Her skal ikke tegnes familietræer
eller prales med belæsthed, her skal med respekt og solidaritet fortælles klart og præcist i og fra det enkelte

nu, så det bliver så godt som nyt.”

- Lars Bukdahl, Weekendavisen
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