AMERICAN ROYALS
AF KATHARINE McGEE

– EN BOOKTALKER FRA CARLSENPULS –

Tænk, hvis USA havde en kongelig familie! Mød The Washingtons!
I 250 år har Washington-familien siddet på den amerikanske trone, lige siden
folket gjorde General George Washington til deres konge. Men de er ikke som
andre royale familier. De er amerikanere.
Kronprinsesse Beatrice er den perfekte tronfølger. Hun er ærbar, sød og smuk, og
hun ved, at tronen altid kommer i første række. Hendes lillesøster, prinsesse Samantha, er den royale rebel, som altid bryder reglerne. Og så er der prins Jefferson,
Samanthas tvillingebror. Hvis han var blevet født en generation tidligere, ville han
have været direkte arving til tronen. Befolkningen forguder den flotte prins – og to
unge kvinder vil gøre hvad som helst for at vinde hans kærlighed.
Dette er historien om AMERICAN ROYALS.

TAL OM BOGEN
1. Hvordan tror du, USA ville se ud, hvis
landet blev styret af en kongefamilie?
2. “Ingen forventede noget af tvillingerne.
Hele familiens – og, ja, verdens – forventninger blev som en hvidglødende projektør
rettet mod Beatrice.” (side 11) Beatrice står
til at blive landets første regerende dronning. Er hendes bekymringer om denne
position betinget af hendes køn, eller ville
en prins gøre sig de samme overvejelser?
3. Hvordan står forventningerne til Beatrice
i kontrast til hendes drømme?
4. “Fortæl aldrig folk dine hemmeligheder,
sagde Daphnes mor altid. Men få dem
til at tro, at du gør det. Det giver dem en
falsk følelse af fortrolighed.” (side 317) Det
er ikke kun Beatrice, der ligger under for
familiens forventninger. Hvilke karakterer
oplever også forventningspres og hvordan
kommer det til udtryk i bogen?

5. “Kærlighedsforhold giver aldrig
mening, når man ser på dem udefra. De
eneste, der overhovedet kan sige noget
om forholdet, er dem, der er i det.“ (side
69) Hvordan er forholdet mellem kongen
og dronningen? Spiller det nogen rolle i
den beslutning, som Beatrice må træffe i
sit eget kærlighedsliv?
6. Foruden rigdommen, hvordan adskiller
den kongelige families liv sig så fra livet
blandt landets borgere? Hvilke privileger
har de mistet på grund af deres titel?
7. Rigdom er et underliggende tema i
bogen. Diskutér hvad rigdom er for dig.
8. Hvilken slags dronning vil de fire
hovedpersoner (Beatrice, Samantha,
Nina og Daphne) være, hvis de skulle
styre landet?

