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Rosen og stjernen Elisabet Holst Hent PDF Biografisk roman. Rosen og stjernen er en historisk roman om
adelskvinden Karen Gyldenstjerne. En medrivende fortælling om et menneskes skæbne, om kærlighed, angst
og tab, men også et tidsbillede af renæssancens brogede Danmark. En epoke med heksebrændinger, blodige

krige og brydninger mellem et nyt og et gammelt verdensbillede.

Romanen følger Karen Gyldenstjerne på hendes begivenhedsrige bane gennem livet, fra barndommen på en
mindre fynsk herregård og ind i kredsen omkring rigets mægtigste skikkelser. Hun gifter sig med Frederik II’s

nære ven, rigsmarsk Holger Ottesen Rosenkrantz, og omgår fremtrædende og farverige
renæssancepersonligheder som Birgitte Gøye, Herluf Trolle og Tycho Brahe.

Karen er en stærk kvinde, temperamentsfuld og besværlig. Hun er desuden synsk og fungerer som klog kone
på sine godser. I kraft af sin position ved hoffet, som hun også bevarer efter sin mands død, rige

jordbesiddelser og en del hovmod, tror hun sig usårlig. Indtil hun – som anklaget – bliver midtpunkt i en
hekseproces.
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