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Kongehusets joker Alex Frank Larsen Hent PDF Kongehusets joker er historien om den mest prominente

slave i europæisk hofhistorie. Som 8-årig blev Kwasi fjernet fra sin familie i Dansk Vestindien og foræret til
det svenske kongehus, hvor han skulle underholde som sorgløs hofnar. Kwasi viser sig imidlertid at have
anlæg for mere end underholdning og bliver hurtigt et omdrejningspunkt i kongefamiliens liv. Først blev

Kwasi opdraget efter Jean Jacques Rousseaus forskrifter og bedt om at være naturlig. Så blev han undervist i
matematik og teologi og bedt om at være lærd. Til sidst blev han døbt og fik sin frihed. Men hvordan bliver
en trælbundet mand fri? Hvordan bliver man sig selv, når man er opdraget til alt og intet – og mest til at leve
for andres fornøjelse? Alex Frank Larsen har skrevet en medrivende bog om en særlig slaves dramatiske
historie. Han har fået adgang til Kwasis håndskrevne erindringer og hidtil ubeskrevet arkivmateriale, som
bliver kilder til hoffets luner, lyster, ideer og til datidens strømninger. Alex Frank Larsen har skrevet den

første dokumentarbog om Kwasi fra Sankt Croix, som blev den højest placerede afrikaner ved et europæisk
hof.
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europæisk hofhistorie. Som 8-årig blev Kwasi fjernet fra sin familie i
Dansk Vestindien og foræret til det svenske kongehus, hvor han

skulle underholde som sorgløs hofnar. Kwasi viser sig imidlertid at
have anlæg for mere end underholdning og bliver hurtigt et

omdrejningspunkt i kongefamiliens liv. Først blev Kwasi opdraget
efter Jean Jacques Rousseaus forskrifter og bedt om at være naturlig.
Så blev han undervist i matematik og teologi og bedt om at være

lærd. Til sidst blev han døbt og fik sin frihed. Men hvordan bliver en
trælbundet mand fri? Hvordan bliver man sig selv, når man er

opdraget til alt og intet – og mest til at leve for andres fornøjelse?
Alex Frank Larsen har skrevet en medrivende bog om en særlig

slaves dramatiske historie. Han har fået adgang til Kwasis
håndskrevne erindringer og hidtil ubeskrevet arkivmateriale, som

bliver kilder til hoffets luner, lyster, ideer og til datidens strømninger.
Alex Frank Larsen har skrevet den første dokumentarbog om Kwasi
fra Sankt Croix, som blev den højest placerede afrikaner ved et

europæisk hof.
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