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Madeleine de Montdidier føres ind i Topkapi-paladset og bliver solgt til sultan Selim II’s hemmelige korps af
snigmordere, det berygtede Månekorps. Snart befinder hun sig i en ussel celle og bliver underlagt et års

benhård træning i kunsten at dræbe. Gradvist hærdes hun af sin træning og ændrer sig fra en ung kvinde med
moral til en hårdkogt morder, der elsker sit fag og sine evner, og som slår ihjel uden tøven eller skrupler.
Dermed bliver hun også det perfekte instrument i Osmannerrigets mange giftige magtkampe. Efter et

fejlslagent mordforsøg må Madeleine flygte og bliver hvirvlet ind i søkrigen mellem osmannerne og deres
katolske fjender om Cypern og magten i Middelhavet. Midt i volden og krigstummelen glemmer Madeleine
dog aldrig sit overordnede mål: At blive genforenet med sin datter, Sne, hvis skæbne hjemme i Frankrig hun
endnu ikke kender. MORDERSKEN udgør som fortsættelse til Dronningens dame og Bastarden det tredje

selvstændige bind i den actionmættede historiske trilogi om Madeleine de Montdidier . Det er både en intens,
feminin dannelsesfortælling og en stort anlagt skildring af renæssancens magtforhold og brutale

religionskrige mellem huguenotter, katolikker og muslimer, af et Europa i opbrud og en ung kvindes kamp
for at overleve. Anne-Marie Vedsø Olesen (f. 1962) debuterede i 2000 med den prisbelønnede historiske
roman Salernos sol. Siden har hun bl.a. skrevet den anmelderroste trilogi om den ægyptiske gud Seth:
Djævelens kvint, Tredje Ikaros og Gudernes tusmørke, der udkom samlet under titlen Gudestorm i 2012.

Samme år udkom også romanen Glasborgen og operalibrettoen Orkestergraven. Dronningens Dame udkom i
2013 og andet bind i romantrilogien, Bastarden, i 2015.

 

KONSTANTINOPEL, 1570. Den tilfangetagne Madeleine de
Montdidier føres ind i Topkapi-paladset og bliver solgt til sultan

Selim II’s hemmelige korps af snigmordere, det berygtede
Månekorps. Snart befinder hun sig i en ussel celle og bliver

underlagt et års benhård træning i kunsten at dræbe. Gradvist hærdes
hun af sin træning og ændrer sig fra en ung kvinde med moral til en
hårdkogt morder, der elsker sit fag og sine evner, og som slår ihjel
uden tøven eller skrupler. Dermed bliver hun også det perfekte



instrument i Osmannerrigets mange giftige magtkampe. Efter et
fejlslagent mordforsøg må Madeleine flygte og bliver hvirvlet ind i
søkrigen mellem osmannerne og deres katolske fjender om Cypern
og magten i Middelhavet. Midt i volden og krigstummelen glemmer
Madeleine dog aldrig sit overordnede mål: At blive genforenet med
sin datter, Sne, hvis skæbne hjemme i Frankrig hun endnu ikke
kender. MORDERSKEN udgør som fortsættelse til Dronningens

dame og Bastarden det tredje selvstændige bind i den actionmættede
historiske trilogi om Madeleine de Montdidier . Det er både en
intens, feminin dannelsesfortælling og en stort anlagt skildring af
renæssancens magtforhold og brutale religionskrige mellem

huguenotter, katolikker og muslimer, af et Europa i opbrud og en ung
kvindes kamp for at overleve. Anne-Marie Vedsø Olesen (f. 1962)
debuterede i 2000 med den prisbelønnede historiske roman Salernos
sol. Siden har hun bl.a. skrevet den anmelderroste trilogi om den
ægyptiske gud Seth: Djævelens kvint, Tredje Ikaros og Gudernes

tusmørke, der udkom samlet under titlen Gudestorm i 2012. Samme
år udkom også romanen Glasborgen og operalibrettoen

Orkestergraven. Dronningens Dame udkom i 2013 og andet bind i
romantrilogien, Bastarden, i 2015.
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