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Mod slutningen af 1700-tallet begynder enevælden med Kronprins Frederik i spidsen at slå hårdere ned på
kritikere af styret. Skribenter som P.A. Heiberg og Malthe Conrad Bruun landsforvises. Men under de kendte
intellektuelle findes også en undergrund af almindelige borgere, der ytrer deres utilfredshed. Nogle af dem

kommer gruelig galt af sted.

Det Sorteste Hjerte er en dramatisk og tragisk historie om en porcelænshandler i København, der knuses af
enevælden og mister alt, fordi han vover at sige sin mening.
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Københavns Universitet. Forfatter til bl.a. Revolutionens skygger, Franske emigranter og andre folk i

København 1789-1914 og Den afmægtige - en biografi om Christian 7. og sammen med Peter Henningsen
Hundemordet i Vimmelskaftet - og andre fortællinger fra 1700-tallets København.
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