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BESKRIVNING

Det är mars 1792 och Gustav III ligger död på Stockholms slott. På balkongen visar den nye regenten
hertig Karl upp sig för folket.På borggården står Johanna som en gång var slottets pottunge med ett
krampaktigt grepp om sin son Nils. Hon om någon vet vad hertigen är kapabel till. I en tid då kopplerskor
lurar på krogarna, plitar griper lösdriverskor på gatorna och där de flesta försörjningsmöjligheter är
stängda för en ogift mor är Johanna ändå fast besluten att glömma det som varit och skapa sig ett bättre
liv. Men hur?Inne i slottets förgyllda salar drömmer hertiginnan Charlotta om inflytande och makt.
Tillsammans med sin hovmästarinna Sophie samlar hon tidens vittra fruntimmer i den hemliga
kvinnosalongen Blåstrumporna.IPottungenfår läsarna återknyta bekantskapen med pigan Johanna,
hertiginnan Charlotta och grevinnan Sophie frånBarnbruden. Det är en berättelse om orättvisor, förtryck
och det som förenar oss alla: Längtan efter kärlek och att få styra sitt eget liv.Anna Laestadius Larsson är
författare och journalist med intresse och engagemang för kvinnohistoria och villkoren för kvinnor idag.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pottungen | 33,00 kr | Bok av Anna Laestadius Larsson

Recension av Pottungen, Anna Laestadius Larsson. Det här är en roman för den som vill läsa en lättläst,
spännande och intressant berättelse som utspelar sig i ...

och dagarna går...: pottungen - nu är det revolutionstider

Andra boken i en trilogi. I mars 1792 ligger Gustav III död på Stockholms slott och hertig Karl visar upp
sig för folket som den nye regenten.

Pottungen | Mitt liv i ord - ewasundback.se

Det är juni 1810 och det brinner en eld på terrassen till det Fersenska palatset. Grevinnan Sophie Piper rör
sig oroligt fram och tillbaka, göder elden med brev ...
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POTTUNGEN

https://www.bo-fi.club/?p=POTTUNGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=POTTUNGEN&ln=se
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