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August Strindberg skrev: "Monarkin demoraliserar överallt där den finns." Sådan er det stadig. Frederik den
sidste er Danmarks første kritiske bog om monarkiet, som beskriver dets negative påvirkning af store dele af
samfundet. Selv om bogen beskriver de royales til tider besynderlige adfærd og deres eksorbitante forbrug, er
tonen hverken præget af forargelse eller misundelse. Nøgternt viser den, hvordan mediernes dækning af de
kongelige har udviklet sig til et lovprisende Royality Show, som de fleste statsoverhoveder kun kan drømme

om. Monarkiet er grundlæggende udemokratisk.

Det skildres, hvordan de rigeste erhvervsfolk køber sig til titler og anerkendelse. Læseren tages med på
strejftog tilbage i historien og inddrages i de mange ofte oversete royale skandaler. De mange myter bliver
også gennemlyst – ikke mindst den grundløse påstand om, at monarkiet skulle være en god forretning for

Danmark.

Kim Bach (f. 1960) har dybe danske rødder, men tilbragte sine første seks år i den føderale republik Schweitz.
Han er uddannet cand. polit. Kim Bach har skrevet for blandt andre Ekstra Bladet, Berlingske Tidende,

Børsens Nyhedsmagasin og Information. Han har i en årrække arbejdet som rådgiver for politikere, danske og
udenlandske virksomheder fra Kuala Lumpur til Chicago. I 2016 besluttede han at vende tilbage til skriveriet.
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