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fjernet fra sin familie i Dansk Vestindien og foræret

til det svenske hof. Her skulle han underholde som

kulørt og sorgløs hofnar.

Men da intrigerne i kongehuset udartede i jalousi og

had, splittelse og kongemord, trådte han i karakter

som en ansvarlig, intelligent og uundværlig personlighed.

Kongehusets joker er en medrivende

dokumentarfortælling om drengen fra Sankt Croix,

der kom tæt på fem monarker og blev den mest prominente

afrikaner i Europas kongehuse.

Journalist Alex Frank Larsen er hædret

med Cavling-prisen og kendt for TV-afsløringer om

tamilsagen og lægers misbrug af det hvide snit og

LSD. I Kongehusets joker forener han et mangeårigt

engagement i slavetidens historie med sine erfaringer

som dybdeborende journalist for at fortælle

om et af de mange slavegjorte børn, der skulle være

eksotisk pynt, men blev hvirvlet ind i tidens store

dramaer.
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