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Amélie de la Trémoïlle (1652-1732) kommer til det danske hof, hvor hun forelsker sig i og gifter sig med

grev Anton von Aldenburg, der dog dør efter få måneders ægteskab.

Amelie de la Tremoïlles var en fransk prinsesse. Hun blev født ind i Frankrigs fornemste adel og voksede op i
Thouars i Vestfrankrig i en familie, der var splittet af religionsstrid. Hun måtte som ganske ung forlade sit

hjem på grund af Ludvig XIV’s tiltagende forfølgelse af huguenotterne og fik asyl ved det enevældige danske
hof.

Men igen blev hun tvunget på flugt, denne gang til Holland, hvorfra hun førte en mangeårig kamp mod den
danske konge for at forsvare sin søns arv.
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og Hos de døde. Siden 1985 har han levet i Berlin som freelanceskribent, journalist og romanforfatter.
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