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dronning Ingrids monogram? Hvordan ser kronprins Frederiks flag ud? Betaler kongefamilien ejendomsskat?
Hvilke biler gemmer sig bag kronepladerne? Er kammerdamen og kammerjomfruen den samme? Hvem
tilhører kronjuvelerne og slottene? For første gang nogensinde kan svarene findes i én bog, "Kongeligt

leksikon", som med flere hundrede opslagsord og med strejftog tilbage i Danmarkshistorien fremlægger en
rigdom af faktuelle oplysninger om dronning Margrethe, hendes slægt og det danske monarki. Merete
Wilkenschildt er en dansk journalist og forfatter. Hun har tidligere arbejdet ved blandt andet Berlingske

Tidende og Ugebladet Søndag. Hun har igennem sin karriere som både journalist og forfatter specialiseret sig
særligt inden for stof om de royale, men har også skrevet biografier. Dette har blandt andet givet udslag i

bøgerne "Kongelige klenodier og kuriositeter" (2001), "Kongeligt leksikon" (1998) og "Jeg vil da bare gerne
huskes - en biografi om Kirsten Rolffes" (2000).
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