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Granatæblet Flemming Hørnø Hent PDF Forlaget skriver:  Bogen fortæller den interessante og i Danmark
lidet bekendte historie om Christian IV´s og Kirsten Munks yngste barn Dorothea Elisabeths ´den kasserede
frøkens´ besynderlige liv som udstødt kongedatter og som novice, nonne og subpriorinde gennem 40 år ved

karmeliterinde–klostret i Køln i sidste halvdel af 1600-tallet.

´Den kasserede frøken´ var søster til Leonora Christina, hvis bekendte ´triste liv´ kun er periferisk omtalt,
hvorimod hendes og Corfitz Ulfeldts begavede børns livsbaner er udførligt beskrevet – især deres yngste
barn, Leo´s, utrolige liv og karriere i det Tysk-Romerske kejserrige, hvor han endte som vicekonge for Karl

VI i Catalonien.

Hans søn igen, Corfitz Anton, oldebarn af Christian 4, drev det om muligt endnu længere, idet han endte som
ungarsk hof- og statskansler og udenrigsminister hos kejserinde Maria Theresia.

Bogen følger især disse børn, børnebørn og et enkelt oldebarn af Christian 4 og deres spændende liv.
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