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Kærlighedsbarn Maria Helleberg Hent PDF Officielt var hun kongedatter, men alle vidste jo, at hun var
Struensees horeunge med den landsforviste dronning, Caroline Mathilde. Louise Augusta voksede op ved

hoffet med sin bror Kronprinsen som eneste ven. Han elskede og vogtede over hende livet ud. Han
arrangerede hendes ægteskab med hertugen af Augustenborg, som først var et helvede, siden det sødeste

erotiske parforhold, og så igen - efter indgriben af den elskede bror - et helvede af et ægteskabsdrama. Louise
Augusta blev mor til to af Danmarks mest berygtede landsforrædere, men også til en senere dronning. Hun

var revolutionær som sin henrettede far og en sanselig aristokrat samtidig.

Bogen er i to bind og sælges kun samlet.

”I KÆRLIGHEDSBARN om prinsesse Louise Augusta behersker Maria Helleberg romanens store personlige
og politiske apparat med en imponerende ubesværet overlegenhed.”

- Jens Kistrup, Weekendavisen
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