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Christine Helle Stangerup Hent PDF Forlaget skriver: I 1521 blev Christian II's datter, Christine, født og kort
efter overladt til slægtninge ved det nederlandske hof. "Christine" er historien om en royal kvinde i en

periode i historien, hvor kvinder havde magt, som det aldrig var set før. Placeret midt i det europæiske spil
om magterne og tronerne i blandt andet Danmark og Sverige befinder Christine sig imellem kærlighed og

ægteskab og med sin egen del i det internationale magtspil.

Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var kendt og hædret for sine romaner og
noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for
Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere
modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990.

Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.

 

Forlaget skriver: I 1521 blev Christian II's datter, Christine, født og
kort efter overladt til slægtninge ved det nederlandske hof.

"Christine" er historien om en royal kvinde i en periode i historien,
hvor kvinder havde magt, som det aldrig var set før. Placeret midt i
det europæiske spil om magterne og tronerne i blandt andet Danmark
og Sverige befinder Christine sig imellem kærlighed og ægteskab og

med sin egen del i det internationale magtspil.

Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var
kendt og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev

cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen
"Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære

gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere
modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985
og Thit Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære
værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren

Saxo.
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