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Clausholm truer mørke skyer, for hendes mor er stadig besluttet på at tvinge hende i kloster. Grevinde

Kristines bøn til dronningen på sin søster, Anna Sofies, vegne, har blot gjort tingene værre, for dronningen er
dybt mistænksom over for alle kvinder, der fanger hendes mands øje. Og Anna Sofie er stadig dybt nedbøjet
af sorg over sin fars død og har ikke kræfter til at kæmpe mod sin mors vilje. I København har den frygtede
pest taget livet af tusindvis, og ligene hober sig op på gaderne. For at fejre, at pesten endeligt har sluppet sit
tag i landet, beslutter kongen at afholde et maskebal, og han indbyder Anna Sofie til at deltage. Under ballet
stråler Anna Sofie som en sol, og hun og kongen forelsker sig håbløst i hinanden. Men Anna Sofies mor

forbyder hende at se kongen igen, og selv ikke kongens befaling vil hun bøje sig for. Ude af sig selv beslutter
kong Frederik, at der kun er én udvej: Han må bortføre Anna Sofie! Anden del i serien om dronning Anna

Sofie Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede i bogform i 1972 med "København
brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes romaner

om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største børnebogsforfattere.

 

Anna Sofie er nu næsten 18 år, og over slottet Clausholm truer
mørke skyer, for hendes mor er stadig besluttet på at tvinge hende i
kloster. Grevinde Kristines bøn til dronningen på sin søster, Anna
Sofies, vegne, har blot gjort tingene værre, for dronningen er dybt
mistænksom over for alle kvinder, der fanger hendes mands øje. Og
Anna Sofie er stadig dybt nedbøjet af sorg over sin fars død og har
ikke kræfter til at kæmpe mod sin mors vilje. I København har den
frygtede pest taget livet af tusindvis, og ligene hober sig op på

gaderne. For at fejre, at pesten endeligt har sluppet sit tag i landet,
beslutter kongen at afholde et maskebal, og han indbyder Anna Sofie
til at deltage. Under ballet stråler Anna Sofie som en sol, og hun og
kongen forelsker sig håbløst i hinanden. Men Anna Sofies mor

forbyder hende at se kongen igen, og selv ikke kongens befaling vil



hun bøje sig for. Ude af sig selv beslutter kong Frederik, at der kun
er én udvej: Han må bortføre Anna Sofie! Anden del i serien om
dronning Anna Sofie Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk
forfatter og debuterede i bogform i 1972 med "København brænder",
men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som

f.eks. Hjemmet. Hendes romaner om store figurer i verdenshistorien,
hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af

Danmarks største børnebogsforfattere.
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