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Leonora Maria Helleberg Hent PDF Roman for børn fra ca. 12 år. Læseren møder Leonora Christina Ulfeldt
som en lykkelig seksårig pige hos hendes mormor på Dalum. Idyllen bliver brudt, da Leonora må rejse til

Holland og bo hos plejeforældre sammen med sin søster Sophie. Efter en tid i Holland, hvor Leonora oplever
sin første barndomsforelskelse og sin første store sorg, da den elskede Maurits dør, vender hun og Sophie
hjem til Danmark. Nu skal søstrene bo sammen med deres forældre, Christian den fjerde og Kirsten Munk.
Kongen og Kirsten Munk lever i et dårligt ægteskab, og moderen afreagerer på børnene. Leonora elsker sin
far og føler en vis forståelse for sin ulykkelige mor. Da Leonora er fjorten, bliver hun gift med Corfitz Ulfeldt.

De er forelskede, og Leonora beslutter, at deres ægteskab skal være helt anderledes end forældrenes. Det
interessante ved denne bog er skildringen af Leonora som en pige splittet mellem sine forældre som andre

moderne skilsmissebørn. Også beskrivelsen af Kirsten Munk som en ulykkelig, konstant gravid kvinde og mo
r er vellykket. Uden at være historisk korrekt giver bogen en god beskrivelse af Leonoras liv som

overklassepige og skilsmissebarn. Vellykket underholdning med en hovedperson, der altid har påkaldt sig
interesse. En bog med appel til alle piger og deres mødre. Britta Liboriussen
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