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BESKRIVNING

Ett minne av hans kyssar hade förts till henne med vinden, där hon gick på trottoaren. Och hon ryste, då
hon ett ögonblick såg för sig det tomma kommande året utan Angela. Petra och Angela har brutit upp från
Eka herrgård och flyttat till Stockholm. Angela är sjutton år och ska gå på hushållsskola i Strängnäs. Petra
fasar för ensamheten. Nu när Angela inte är ett litet barn längre blir det alltmer tydligt för Petra att hon
saknar kärleken till en man. Efter en passionerad historia med en redan förlovad man har Petra, precis som
av sin ungdoms kärlek, återigen blivit sviken. Den enas erotiska längtan och den andras förvandling till
ung kvinna förändrar långsamt relationen dem emellan. Angela och Petra utgör centrum i romansviten
Fröknarna von Pahlen. De sju romanerna kritiserades häftigt när de kom ut på 30-talet för angrepp mot
familjen och den konventionella sexualmoralen. Känsligt och sensuellt skildrar Agnes von Krusenstjerna
kvinnornas liv, deras förhållande till varandra, till barnen och till män. Som skildrare av den förtärande
passionen har Agnes von Krusenstjerna inget motstycke i svensk litteratur. De olika delarna i Von Pahlen-
serien är: Den blå rullgardinen I, Kvinnogatan II, Höstens skuggor III, Porten vid Johannes IV, Älskande
par V, Bröllop på Ekered VI och Av samma blod VII. "Intet för allt för unga flickor!" Östersundsposten,
1930 "Säkert skall den chockera och skrämma hela kolonier av avmätta kälkborgare..." Sven Stolpe,
Fönstret 1930
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kvinnogatan (E-bok, 2015) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Med syftet att undersöka de ofödda och nyfödda barnens anonymitet i Agnes von Krusenstjernas roman
Kvinnogatan, har jag med hjälp av metoden som Jonathan Culler ...

Kvinnogatan av Agnes von Krusenstjerna - LitteraturMagazinet

Andra delen i romancykeln Fröknarna von Pahlen. Angela von Pahlen kom i början av 1900-talet som
föräldralös tolvåring till sin faster Petra på Eka herrgård.

Kvinnogatan - albertbonniersforlag.se

De olika delarna i Von Pahlen-serien är: Den blå rullgardinen I, Kvinnogatan II, Höstens skuggor III,
Porten vid Johannes IV, Älskande par V, ...
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KVINNOGATAN
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