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Leonora Christine Maria Helleberg Hent PDF Forlaget skriver: Leonora Christines liv er et drama uden
sidestykke. Det er fortællingen om kongedatteren, der befandt sig bedst i magtens centrum, spillede højt spil

og tilbragte 22 år i Blåtårn.
Da Leonora Christine træder ind i Blåtårn i 1663, er det til en mørk, uhumsk celle, omgivet af de værste

forbrydere. På den anden side af muren, på Københavns Slot, tilbragte hun sin bryllupsnat. Nu huser slottet
hendes halvbror, Frederik den 3. og hans magtfulde dronning, som Leonora i sin tid undervurderede

katastrofalt. Leonora Christine har siddet fængslet før, og der har altid været en vej ud for den begavede
kongedatter. Hun tager kampen op, udtænker et forsvar og broderer en ny virkelighed. Hun kan svigte alt,

men ét står fast: Hun forbliver Corfitz' loyale hustru igennem alt. Dét bliver hendes svage punkt.
Leonora Christine er en selvstændig fortsættelse til romanen Kongens kvinder.

Pressen skriver:

»Maria Helleberg bevarer suverænt det store overblik i sin maleriske, detaljerige og sansemættede fortælling
om Leonora Christine. «

**** - Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten

»Skildringen af Corfitz Ulfeldt gennem den 15 år yngre hustru er mesterlig [.] Forpligtelsen over for både
Historien (med stort H) og den fri fantasi går hånd i hånd i Leonora Christine . Den melange behersker

Helleberg til fingerspidserne. «
- Ulrik Langen, Weekendavisen

 
»...et mageløst portræt af denne arketypiske historiske kvinde. «

- Marianne D. Cornett, Nordjyske Stiftstidende

»Maria Helleberg demonstrerer atter engang sit talent som formidler af et stykke Danmarkshistorie. Det er
gjort underholdende og oplysende. «

**** Henrik Tjalve, Frederiksborg Amts Avis

»Det er en vanvittigt god historie, og Helleberg kan i dén grad sit kram. «
**** FEMINA
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