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Beskrivning
Författare: Kristina Sjögren.
Maktspel vid hovet

År 1632 får Sverige sin första kvinnliga kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi
Christinas resa mot makten - och hennes kamp för frihet.
Vid tjugoåtta års ålder abdikerar Christina och flyr Sverige under stort hemlighetsmakeri.
Myterna om henne växer i århundraden. Men hur ser hon på sig själv? Här får vi veta vad hon
drömde om och varför hon vägrade gifta sig.
På 1600-talet utkämpar Sverige oändliga krig nere på kontinenten. På gatorna i Stockholm
härjar bränder och sjukdomar, tiggare stapplar fram bland grisar, avföring och lik. Samtidigt
växer en flicka upp i överflöd på slottet Tre Kronor. Som nybliven kung av en stormakt är
hon förmyndarregeringens lilla protegé. Men Christina vägrar vara en marionettdocka. Hon
bidar sin tid: hon utbildar sig, lär sig jaga, rida. Och när hon blir myndig utmanar hon
rikskanslern Axel Oxenstierna om makten. Men snart blir det uppenbart att Christina för en
ännu viktigare kamp inom sig själv: kampen om sin frihet.
Kvinnokungen är en fascinerande roman om att vara kvinna i en mansdominerad värld. Den
återskapar livligt stormaktstidens Sverige och maktspelet vid hovet.

Annan Information
BILD: TT | Kvinnokungen. Drottning Christina porträtterad. När läsaren första gången möter
hjältekungens dotter är hon en späd nioåring som hennes mentor, rikskansler Axel
Oxenstierna, precis har beslutat skilja från modern. Änkedrottningen Maria Eleonora har
nämligen andra önskemål för hennes utbildning än att göra.
Kvinnokungen (The female king, or The woman king) is a novel about the Swedish queen
Christina, who reigned in the seventeenth century. It's a book about power, gender and
politics. And love. I spent years researching and writing it. It will be released 25 May, and now
I'm both fearing and looking forward to hearing what.
ladda ner KVINNOKUNGEN pdf mobi epub gratis.
12 aug 2017 . Kristina Sjögren Kvinnokungen säger själv att det var en ren slump att hon
snöade in på en av Europas mest intressanta historiska personer, drottning Christina av
Sverige. Romanen Kvinnokungen är en fantastisk lektion i svensk historia under tiden 1636
till 1654. Det handlar både om Christinas liv och.
Missa i så fall inte Kristina Sjögrens myllrande roman Kvinnokungen, om drottning Christina Sveriges första kvinnliga kung i modern tid. #böckerochbilderpåsemester. 65 3.
wahlstromwidstrand · img01. Snart på en bokhandelsdisk nära dig. #release;
#livrustkammaren; #drottningchristina; #axeloxenstierna;#kristinasjögren.
Nyfiken på det senaste? Eller är du ute efter en gammal klassiker? Har du själv läst, lyssnat på
eller sett något som du vill tipsa om? Inspirera och låt dig inspireras här på bibliotekets sidor
för allt som har med vårt utbud av böcker, musik och film att göra! Nya romaner. RSS. 52.
Sortera på: Relevans Av Titel Utgivningsår.
10 okt 2017 . av Kristina Sjögren. Maktspel vid hovet. År 1632 får Sverige sin första kvinnliga
kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi Christinas resa mot makten – och
hennes kamp för frihet. Vid tjugoåtta års ålder abdikerar Christina och flyr Sverige under stort
hemlighetsmakeri. Myterna om henne växer i.
Livet enligt Hildy Good · Ann Leary · Kerstin Andersson · Kvinnokungen. Lyssna 0:00 Stopp
0:00. 126 kr · Kvinnokungen · Kristina Sjögren · Kerstin Andersson · Kusinerna Karlsson :
Pappor och pirater. Lyssna 0:00 Stopp 0:00. 131 kr · Kusinerna Karlsson : Pa… Katarina
Mazetti · Kerstin Andersson · Klaras hemlighet.
Kvinnokungen. By: Sjögren, Kristina. Language: Swedish. Published: 2017. Classification:
Hc.01. En roman om att vara kvinna i stormaktstidens Sverige och om maktspelet vid hovet.
På 1600-talet utkämpar Sverige oändliga krig nere på kontinenten, på gatorna i Stockholm
härjar bränder och sjukdomar. Samtidigt växer.

Av: Depeche Mode. 232803. Omslagsbild · Wolf's heart. Av: Berggren, Henrik. 232514.
Omslagsbild. Blodsockerkoll på 8 veckor - kokboken. Av: Bailey, Clare. 232520. Omslagsbild
· De fördärvade. Av: Slaughter, Karin. 232518. Omslagsbild. Arvsynd. Av: Norgren, Bo.
232519. Omslagsbild · Kvinnokungen. Av: Sjögren.
Välj format eller upplaga: Vald mediatyp: Bok (2017). Välj mediatyp. Bok (2017). Mer
information om Kvinnokungen Relaterad information. Du behöver vara inloggad samt ha ett
bibliotekskort i Familjen Helsingborg för att reservera denna titel. Logga in för att göra din
reservation. Reservera.
20 sep 2017 . Men Christina vägrar vara en marionettdocka. Hon bidar sin tid: hon utbildar sig,
lär sig jaga, rida. Och när hon blir myndig utmanar hon rikskanslern Axel Oxenstierna om
makten. Men snart blir det uppenbart att Christina för en ännu viktigare kamp inom sig själv:
kampen om sin frihet. Kvinnokungen är en.
5 okt 2017 . Kristina Sjögren, Kvinnokungen: En roman om drottning Christina (Wahlström &
Widstrand: Stockholm 2017). 432 s. Det finns många trender inom modern svensk utgivning
av böcker men framför allt en sticker ut: skriva historiska romaner. De nämnda titlarna ovan
utgör blott tre i högen. Den växande.
Sista resan. Kristina Sjögren, Ewa Christina Johansson 105 kr. Läs mer. Önska Smakprov.
Hitta Felix. Kristina Sjögren 89 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Mörkt svek. Kristina Sjögren,
Ewa Chistina Johansson 105 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Ett år i London. Kristina Sjögren
39 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Kvinnokungen.
Drottning Christina: mytomspunnen regent och feministisk föregångare. År 1632 får Sverige
sin första kvinnliga kung. Christinas far Gustav II Adolf vill att hon skulle få samma
utbildning som om hon var en manlig tronföljare. I denna roman följer vi Christinas resa mot
makten – och hennes kamp för frihet. Christina är van att.
Jämför priser på Kvinnokungen (E-bok, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Kvinnokungen (E-bok, 2017).
Kvinnokungen. Av: Sjögren, Kristina. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Svensk skönlitteratur. En roman om att vara kvinna i stormaktstidens Sverige och om
maktspelet vid hovet. På 1600-talet utkämpar Sverige oändliga krig nere på kontinenten, på
gatorna i Stockholm härjar bränder och sjukdomar.
2017. Wahlström & Widstrand. Maktspel vid hovet År 1632 får Sverige sin första kvinnliga
kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi Christinas resa mot makten – och
hennes kamp för frihet. Vid tjugoåtta års ålder abdikerar Christina och flyr Sverige under stort
hemlighetsmakeri. Myterna…
KvinnokungenSjögren, Kristina. Kvinnokungen. Author: Sjögren, Kristina. 164215. Cover.
KaplanenSvensén, Thomas. Kaplanen. Author: Svensén, Thomas. 164120. Cover. Ett föremåls
berättelse o.Berglund, Mikael. Ett föremåls berättelse om obesvar. Author: Berglund, Mikael.
156212. Cover. Zakris arvLundgren, Åke.
Verkförteckning. Kvinnokungen (maj 2017), historisk vuxenroman om drottning Kristina,
W&W Mörkt svek (Siri 3, 2013), ungdomsthriller, Rabén & Sjögren Svag is (Siri 2, 2011),
ungdomsthriller, Rabén & Sjögren Sista resan (Siri 1, 2009), ungdomsthriller, Rabén &
Sjögren Hitta Felix (2008), ungdomsbok, Eriksson &. .visa.
24 maj 2017 . 2017, Inbunden. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Köp boken
Kvinnokungen hos oss!
View photos tagged #kvinnokungen on Instagram. See #kvinnokungen likes and comments
too.
Kvinnokungen. • ISBN: 9789146234159. • Omslag: Moroslav Sokcic. • Utk: November. John

le Carré. Smileys sjuttiotal. • ISBN: 9789100174392. • Övers: Forsström/Fritz-Crone/.
Melin/Mossner/Bengtsson/. Lundwall. • Utk: Oktober. John le Carré. Smileys sextiotal. • ISBN:
9789100174385. • Övers: Forsström/Fritz-Crone/.
Författaren och forskaren Kristina Sjögren berättar om sin bok Kvinnokungen. År 1632 får
Sverige sin första kvinnliga kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi Christinas
resa mot makten - och hennes kamp för frihet.
Och när hon blir myndig utmanar hon rikskanslern Axel Oxenstierna om makten. Men snart
blir det uppenbart att Christina för en ännu viktigare kamp inom sig själv: kampen om sin
frihet.Kvinnokungen är en fascinerande roman om att vara kvinna i en mansdominerad värld.
Den återskapar livligt stormaktstidens Sverige.
Bok:Kvinnokungen:2017. Kvinnokungen. Av: Sjögren, Kristina. Utgivningsår: 2017. Språk:
Svenska. Hylla: Hc. Medietyp: Bok. Resurstyp: Fysiskt material. Lägg i minneslista · Tipsa.
454570. Omslagsbild. Bok:Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd:2009:1. uppl.
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Av: Ineland, Jens.
Kvinnokungen (2017). Omslagsbild för Kvinnokungen. en roman om drottning Christina. Av:
Sjögren, Kristina. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Kvinnokungen. Hylla: Hc. Bok
(1 st) Bok (1 st), Kvinnokungen; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Kvinnokungen. Markera:.
En grupp engelska pojkar mellan sex och tolv år kastas iland på en liten obebodd ö i
Söderhavet efter ett flyghaveri. Klimatet gör att de slipper frysa och tillgången på mat är riklig.
Men när skräcken tilltar och rivaliteten mellan ledarna ökar, breder rädslan och grymheten ut
sig. Utgavs på svenska första gången 1959.
Jämför priser på Kvinnokungen (Kartonnage, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Kvinnokungen (Kartonnage, 2017).
Kvinnokungen. År 1632 får Sverige sin första kvinn- liga regent i modern tid. I denna
myllrande roman följer vi Christinas resa mot makten – och inte minst hennes kamp för frihet.
Om att vara kvinna i en mansdominerad värld, landet Sverige som en stormakt, och det sluga
maktspelet vid hovet. Elizabeth Strout. Mitt namn är.
Kvinnokungen, novel. W&W. maj 2017. A novel for adults about queen Christina, who
reigned Sweden in the 17th century. Författare: Kristina Sjögren. Utbildning. UCL (University
College London). PhDPhD. 2005 – 2009. Skurup Folkhögskola. SkrivpedagogSkrivpedagog.
2013 – 2014. Lund University. MagisterMagister.
Kvinnokungen. en roman om drottning Christina. av Kristina Sjögren (Bok) 2017, Svenska,
För vuxna. En roman om att vara kvinna i stormaktstidens Sverige och om maktspelet vid
hovet. På 1600-talet utkämpar Sverige oändliga krig nere på kontinenten, på gatorna i
Stockholm härjar bränder och sjukdomar. Samtidigt.
Kvinnokungen, Kristina Sjögren. dejtingsidor happypancake mobil. användarnamn på
dejtingsida exempel Myterna kring Christina har växt i århundraden. Men hur såg hon på sig
själv? Vad drömde hon om? användarnamn på dejtingsida gratis; dejtingsidor norge yr Som
enda barn till Gustav II Adolf blir hon.
En gång för länge sedan föddes en flicka på fel plats. Flickan hette Judit. Hon rymde från sin
by vid havet upp till fjället. Det är 1600-tal i Sverige. Kronan finner silver i fjällen och skickar
knektar för att utvinna det. En ensam ung kvinna ger sig iväg på jakt efter något beständigt.
Hon har en besynnerlig dragningskraft.
Nypublicerat! Kvinnokungen av Kristina Sjögren. Klicka för att läsa ett utdrag ur boken direkt
på din skärm. https://www.provlas.se/kvinnokungen/
De bytte opera och reklam mot böcker · Artikeln publicerades 2 augusti 2017. Mitt inne i
Greby i en före detta missionskyrka bor Grethe. Hon köpte den för. Rekommenderat för dig.
ansvarig utgivare: Gunilla Persson 0480-42 93 14; WEBBREDAKTIONEN: Webbredaktionen

0480-42 93 34; ADRESS: Kalmar: Box 830, 391.
Felix bryr sig bara om teatern. Han bryr sig inte om skolan och struntar i mammas tjat. Men
han har alltid hjälpt sin lillasyster Flipp. När så Felix försvinner strax efter sin artonårsdag,
bestämmer sig Flipp för att hon måste hitta honom. Hon tar ledigt från skolan och besöker alla
ställen där hon tror att Felix kan vara.
Omslag. Sjögren, Kristina (författare); Kvinnokungen; 2017; Bok(förlagets
förhandsinformation, ofullständiga uppgifter förekommer). 0 bibliotek. 3. Omslag. Sjögren,
Kristina (författare); Kvinnokungen; 2017; Tal(förlagets förhandsinformation, ofullständiga
uppgifter förekommer). 0 bibliotek. 4. Omslag. Sjögren, Kristina, 1962-.
4 sep 2017 . Kvinnokungen. Kristina Sjögren. Det förlorade barnet, del 4 Elena Ferrante. Det
finns inga monster. Liselott Willén. Det förlovade landet. Mari Jungstedt. Mannen mellan
väggarna. Emma Ångström. En skopa kärlek. Sophie Kinsella. För barn och ungdom: Filippa
& morfar går på tivoli Lars Berghagen.
13 mar 2017 . Svara. Johannas deckarhörna skriver: mars 14, 2017 kl. 22:06. Ja Midnattsrosen
tilltalar mig också med sitt omslag, får se om den blir läst i vår. Hoppas! ☺ . Svara · Lena
skriver: mars 14, 2017 kl. 21:07. Kvinnokungen verkar intressant. Italienska nätter är en bok
som även jag vill läsa under våren. Svara.
525378. Cover. En Dufva i Stockholm. Author: Svedelid, Olov. 562889. Cover. Röd är
ryttarens häst. Author: Rydsjö, Elsi. 570741. Cover. Kvinnokungen. Author: Sjögren, Kristina.
495483. Cover. Borgmästaren. Author: Westerlund, Tina. 517069. Cover. Ett föremåls
berättelse om obesvar. Author: Berglund, Mikael. 498535.
Jag läser och läser.. sträckläste i början och långsammare nu mot slutet - vill inte att den skall
ta slut..! I'm reading this great historic novel about our awesome Queen Christina, who ruled
Sweden like a King in the 16-hundreds!.. don't want the book to end..! #kvinnokungen
#kristinasjögren #drottningkristina #bästaboken.
Kvinnokungen - Maktspel vid hovet År 1632 får Sverige sin första kvinnliga kung i modern
tid. I denna myllrande roman följer vi Christinas resa mot makten - och hennes ka.
alltmer populär och här har du chansen att delta! Fri entré, fikaförsäljning i pausen.
Samarrangör: Berättarnät Mitt. Onsdagslunch – Dansk afton. Onsdag 13 september kl. 12.00.
Denna konsert med Nordiska blåsarkvintetten ägnas åt musik för blåsare av enbart danska
tonsättare. Fri entré. Vetenskapslunch – Kvinnokungen.
Kvinnokungen Romaner Sjögren Kristina.
Kristina Sjögren (född 1962) är författare, skrivpedagog och doktor i genusvetenskap. Hon har
tidigare utkommit med fem ungdomsromaner. Kvinnokungen är hennes första roman för
vuxna. Pressfoto. TITLAR UTGIVNA AV BONNIER AUDIO. Kvinnokungen, 2017-06-08.
Foto: Helén Karlsson. Bonnier Audio | Box 3159, 103.
Kvinnokungen : en roman om drottning Christina /. Omslagsbild. by Sjögren, Kristina
[författare.] . Material type: materialTypeLabel BookLanguage: swe Publisher: [Stockholm] :
W & W, [2017]Description: 414 sidor ; 24 cm.ISBN: 9789146232995.Subject(s): Kristina,
drottning av Sverige -- fiktion | samhällsskildring -- Sverige.
Kvinnokungen, Kristina Sjögren. date match mondial 2014. dejta i usa pris Antal sidor match
date for prom 424 (Inbunden); match date function excel Art.nr match date free 21691
(Inbunden); date match france allemagne Förlag match date format Wahlström & Widstrand,
2017; match date for marriage Genre match date.
Kvinnokungen [Elektronisk resurs] : en roman om drottning Christina. Omslagsbild. Av:
Sjögren, Kristina. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: W&WElib.
ISBN: 978-91-46-23300-8 91-46-23300-8. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-9146-23299-5. Innehållsbeskrivning. En roman om att.

LIBRIS sÃ¶kning: Kvinnokungen och Sjögren, Kristina.
Check out #kvinnokungen photos & videos on Instagram: latest posts and popular posts about
#kvinnokungen.
Stockholm : Bonnier, 2017*. Räihä, Freke, Verksamhetsberättelse : prosadikter. – Malmö :
Smockadoll, 2016. Schulze, Anna, Kidnappningen : en släktberättelse. – Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 2017*. Sjögren, Kristina, Kvinnokungen : en roman om drottning
Christina. – Stockholm : Wahlström &. Widstrand, 2017*.
Boktips · Nytt på hyllan · Romaner & deckare · Senaste årets deckare & thrillers · E-böcker ·
E-ljudböcker · Spelfilmer · Faktafilmer · Ljudböcker cd · Ljudböcker mp3 · Musik-cd · Lyrik
· Fantasy · Science fiction · Serier · Faktaböcker · Biografier · Storstilsböcker · Daisy · اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
- arabiska · Suomeksi - finska · English - engelska.
Kvinnokungen, Kristina Sjögren. Myterna kring Christina har växt i århundraden. Men hur såg
hon på sig själv? Vad drömde hon om? Som enda barn till Gustav II Adolf blir hon
förmyndarregeringens lilla protegé. Christina vägrar vara en marionettdocka. Hon bidar sin tid.
Utbildar sig. Lär sig jaga och rida … När Christina.
2017-06-21. Den historiska Stockholmsskildringen, med stadens myllrande dynamiska
mångfald är kanske romanens stora behållning, enligt UNT:s recensent. logo. Kontakta UNT.
Tel: 018-478 00 00 (vxl vard. 8-16). Nyhetstips/redaktionen. Tel: 018-478 14 35. E-post:
72018@unt.se. Sms/mms: 72018. Sportredaktionen
Bok:96-åringen som skilde sig:2017:Första upplagan. 96-åringen som skilde sig. Av: Fredin,
Maria. Utgivningsår: 2017. Målgrupp: Vuxna. 286973. Omslagsbild. Bok:Kvinnokungen:2017.
Kvinnokungen. Av: Sjögren, Kristina. Utgivningsår: 2017. Målgrupp: Vuxna. 262539.
Omslagsbild. Bok:Polarnatt D. 1 /:2015:Storstilsutg.
259.00 Kr Inbunden. Tommy av: Berggren Tommy. 269.00 Kr Inbunden. Kvinnokungen av:
Sjögren Kristina. 249.00 Kr Inbunden. Alvesta Bok-och Pappershandel. Alvesta. Öppettider.
Vardagar 10-18; Lördagar 10-14. Telefon 0472-10202; Hemsida www.alvestabokhandel.uis.se ·
Arboga Bokhandel AB. Arboga. Öppettider.
Kvinnokungen. Av: Sjögren, Kristina. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Svensk skönlitteratur. En roman om att vara kvinna i stormaktstidens Sverige och om
maktspelet vid hovet. På 1600-talet utkämpar Sverige oändliga krig nere på kontinenten, på
gatorna i Stockholm härjar bränder och sjukdomar.
29 okt 2017 . Kvinnokungen PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Kristina Sjögren.
Drottning Christinas resa mot makten – och hennes kamp för frihet. År 1632 får Sverige sin
första kvinnliga kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi. Christinas resa mot
makten – och hennes kamp för frihet. Vid tjugoåtta års.
5 aug 2017 . RECENSION. Kristina Sjögren försöker förstå Kristina som person, inte främst
som regent. ”Kvinnokungen är god läsning, empatisk och kunnig, men kanske alltför
redovisande: akademikerromanens stora fara.
30 jun 2014 . Margareta Sörenson ser en rolig men föga överraskande "Carolus Rex".
Bok:Kvinnokungen:2017. Kvinnokungen. Av: Sjögren, Kristina. Utgivningsår: 2017.
Målgrupp: Vuxna. 291555. Omslagsbild. Bok:Du får inte älska mig:2017. Du får inte älska
mig. Av: Westin, Anette. Utgivningsår: 2017. Målgrupp: Vuxna. 274820. Omslagsbild.
Bok:Barnbruden D. 1 /:2016:Storstilsutg. Barnbruden D. 1 /.
Kvinnokungen : en roman om drottning Christina / Kristina Sjögren. Kansikuva. Tekijä:
Sjögren, Kristina 1962-. Julkaisuvuosi: 2017. Kieli: ruotsi. Aineistolaji: Kirja. Kategoria:
Kaunokirjallisuus. ISBN: 978-91-46-23299-5. Huomautus: Originalupplaga 2017. Lisätietoja:
414 sidor ; 24 cm. Annettuja pisteitä Anna pisteytys.
23 aug 2017 . För någon vecka sedan läste jag ut Kvinnokungen av Kristina Sjögren och här är

mina tankar om boken: Handling: År 1632 får Sverige sin första kvinnliga kung i modern tid. I
denna myllrande roman följer vi Christinas resa mot makten – och hennes kamp för frihet.
Vid tjugoåtta års ålder abdikerar Christina.
Vill du läsa en riktigt fängslande historisk roman om en av Sveriges mest intressanta personer
genom tiderna? Missa i så fall inte Kristina Sjögrens myllrande roman Kvinnokungen, om
drottning Christina - Sveriges första kvinnliga kung i modern tid. #bookstagram #läsning
#sommarläsning #kungchristina #semesterläsning.
1 jul 2017 . Kristina Sjögren, Saltsjöbaden, ”Kvinnokungen”, roman om drottning Kristina.
Katarina Wennstam, Nacka, ”Flickan på hotellet”, spänningsroman för yngre läsare.
Författardrömmar hade hon burit på sedan femårsåldern, men det var först strax innan 40strecket som Rebecka Edgren Aldén insåg att det var.
Check out #kvinnokungen photos & videos on Instagram: latest posts and popular posts about
#kvinnokungen.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
Talböcker är särskilda ljudböcker för personer som av olika anledningar har svårt att läsa
tryckt text. Dessa talböcker framställs i ett speciellt format (Daisyformat) vilket gör att det går
att bläddra, söka och sätta bokmärken i dem. För att kunna lyssna behövs en särskild
Daisyspelare, eller en dator eller en CD-spelare med.
Kvinnokungen PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Kristina Sjögren. Maktspel vid hovet.
År 1632 får Sverige sin första kvinnliga kung i modern tid. I denna myllrande roman följer vi
Christinas resa mot makten – och hennes kamp för frihet. Vid tjugoåtta års ålder abdikerar
Christina och flyr Sverige under stort.
Prästdöttrarna, del tre. År 1658 bor Ebba kvar i Morlanda prästgård. Liksom de äldre
systrarna, som nu lämnat hemmet, drömmer Ebba om ett annat liv. Hon vill komma bort från
styvmodern och prästen Jostein Erlendsen som vill att de ska gifta sig. Bara vid vävstolen
känner hon sig lycklig. När Ebba så småningom blir.
11 maj 2017 . När författaren Kristina Sjögren gjorde research för sin nya roman
Kvinnokungen kom hon i kontakt med en rad ilskeuttryck som användes i Sverige under
drottning Christinas tid. Och på den tiden svor man inte ostraffat. Det hände att personer blev
dräpta eller utmanade på duell för att de hade kallat någon.
Författare: Sjögren, Kristina. Titel: Kvinnokungen [Elektronisk resurs] : en roman om
drottning Christina /. Klassifikation: Hc.01/TD. Språk: Svenska. Omfång: 1 CD-R.
Minneslista:.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
Книга:Kvinnokungen : en roman om drottning Christina / Kristina Sjögren:2017
Kvinnokungen : en roman om drottning Christina / Kristina Sjögren. Обложка. Автор:
Sjögren, Kristina 1962- (Författare/medförfattare). Год издания: 2017. Язык: шведский. Вид
материала: Книга. ISBN: 9789146232995. Доп. информация:.
8 jun 2017 . Men Christina vägrar vara en marionettdocka. Hon bidar sin tid: hon utbildar sig,
lär sig jaga, rida. Och när hon blir myndig utmanar hon rikskanslern Axel Oxenstierna om
makten. Men snart blir det uppenbart att Christina för en ännu viktigare kamp inom sig själv:
kampen om sin frihet. Kvinnokungen är en.
Kvinnokungen (2017). Omslagsbild för Kvinnokungen. en roman om drottning Christina. Av:
Sjögren, Kristina. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Kvinnokungen. Bok (1 st) Bok
(1 st), Kvinnokungen; DAISY (1 st) DAISY (1 st), Kvinnokungen. Markera:.

29 sep 2017 . Kristina Sjögren är aktuell med 'Kvinnokungen', en myllrande roman om
drottning Christinas resa mot makten, och hennes kamp för frihet. Kristina Sjögren har skrivit
flera hyllade ungdomsromaner. Kvinnokungen är hennes första roman för vuxna. Samtalet
följs av signering med Kristina Sjögren.
9 jun 2017 . I romanen Kvinnokungen målar författaren och skrivpedagogen Kristina Sjögren
upp en trovärdig bild av en viljestark, begåvad ung människa som inte underordnar sig någon,
varken förmyndare eller rådgivare. Berättelsen är baserad runt den unga Kristinas besvär med
att utveckla sin kvinnlighet och.
Att handskas med livet : Åsa Gravander/Malin Widerlöf och Kristina Sjögrens berättelse.
Omslagsbild. Av: Gravander, Åsa. Av: Widerlöf, Malin. Av: Sjögren, Kristina. Utgivningsår:
1999. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Totalt antal utlån: 36. Antal reservationer: 0. Logga in
för att reservera titeln. Lägg i minneslista · Tipsa.
Missa i så fall inte Kristina Sjögrens myllrande roman Kvinnokungen om drottning Christina Sveriges första kvinnliga kung i modern tid. #läsning #kvinnokungen #sommarläsning
#kungchristina #semesterläsning #bookstagram #drottningchristina #kristinasjögren
#bookphotography #böcker #böckerochbilder #instabook.
Sanningen och skvaller. Sivers,. Malou von. Mitt hjärtas oro. Sjögren,. Kristina.
Kvinnokungen. En roman om drottning Christina. Smedberg,. Åke. Sprängskiss av en
jaktberättelse. Smith,. Zadie. Swing Time. St Aubyn,. Edward. Romanerna om Patrick
Melrose. Stig,. Oline. Hägring. Strout,. Elisabeth. Mitt namn är Lucy Barton.
Kvinnokungen (2017). Omslagsbild för Kvinnokungen. en roman om drottning Christina. Av:
Sjögren, Kristina. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Kvinnokungen. Reservera. Bok
(1 st), Kvinnokungen Bok (1 st) Reservera · E-bok (1 st), Kvinnokungen E-bok (1 st)
Reservera. Markera:.
Kvinnokungen. Sjögren, Kristina 128kr Köp · Elakt spel. Mårtenson, Jan 94kr Köp · Ingen
lever i samma familj. de Faire, Claes 165kr Köp · Juldagar : 12 . Kidnappningen : en
släktberä.. Schulze, Anna 171kr Köp · Kvinnokungen. Sjögren, Kristina 171kr Köp · Top dog.
Top dogg. Lapidus, Jens 189kr Köp. 1; 2 · 3 · 4 …
18 aug 2017 . Ahlander, Dag Sebastian: Gustaf Mannerheim (2016); Drottning Victoria.
Goodwin, Daisy: Victoria (2017). Drottning Christina (1626-1689); Sjögren, Kristina:
Kvinnokungen – en roman om drottning Christina (2017); Fyra dagar i Kabul; Hiekkapelto,
Kati; Kolibri (2017); Bengtsdotter, Lina: Annabelle (2017)
10 jun 2017 . Kristina Sjögren har tagit sig an drottning Kristina i romanform i boken
Kvinnokungen. Boken hade release på Livrustkammaren i förra veckan och jag var på plats.
Jag går av tidsbrist sällan på releasefester, men kombinationen att detta var en lugn vecka på
uppdragssidan, att inget av mina egna manus.
21 maj 2017 . a, så gick det till när Kristina Sjögren fick idén till romanen Kvinnokungen.
Vilken himla tur att hon smet in på den där föreläsningen, för det blev till slut en fantastiskt
bra roman. Det är inte bara Christinas liv från flicka till kvinna som skildras här – romanen
börjar 1636 när Christina är nio år och slutar 1654,.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2017). Välj mediatyp. Bok (2017). Mer information om
Kvinnokungen Relaterad information. Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i
Jönköping för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera.
Kristina skriver om Kristina i ny vuxenroman · Artikeln publicerades 25 juli 2017. – Jag har
alltid skrivit och när jag för sexton år sedan fick vår yngste son. Rekommenderat för dig.
ansvarig utgivare: Peter Boström; WEBBREDAKTIONEN: 0485-417 00; ADRESS: Västra
Kyrkogatan 18, 387 22 Borgholm; KONTAKT:.
. inlett ett samarbete med författare Ewa Christina Johansson som hon träffat på

Författarskolan, och paret har publicerat tre ungdomsthriller tillsammans. 2017 debuterade
Sjögren som romanförfattare för vuxna med Kvinnokungen, om drottning Kristina. Kristina
Sjögren har även publicerat litteraturvetenskapliga artiklar.
17 jul 2017 . I snart 400 år har hon väckt människors intresse. Även författarinnan Kristina
Sjögren fascinerades av den kvinnliga monarkens liv vilket resulterat i en roman. 1632
bestiger en 6 år gammal flicka den svenska tronen. Drottning Kristina tar vid efter sin far
Gustav II Adolfs död. Trots att hon i dag är drottning.
24 maj 2017 . Men Christina vägrar vara en marionettdocka. Hon bidar sin tid: hon utbildar
sig, lär sig jaga, rida. Och när hon blir myndig utmanar hon rikskanslern Axel Oxenstierna om
makten. Men snart blir det uppenbart att Christina för en ännu viktigare kamp inom sig själv:
kampen om sin frihet.Kvinnokungen är en.
Kristina Sjögren had her debut as an author when she turned forty. After many years in the
advertising business she decided to follow her true dream and become a writer. She left her
job, studied literature at the University of Lund, and has since then published several young
adult fiction books, the latest books published by.
4 aug 2017 . Kristina Sjögrens debut som vuxenförfattare handlar om en drottning som vill bli
en fri kvinna. Den kalllas roman, Kvinnokungen, Kristina Sjögrens debut som
vuxenförfattare. Men den borde nog snarare kalllas historisk berättelse, denna beundrande
sammanfattning av författarens höga namne drottning.
Av: Stenberg, Birgitta. 262430. Omslagsbild. Kvinnorna på slottet. Av: Shattuck, Jessica.
261987. Omslagsbild · Kvinnokungen. Av: Sjögren, Kristina. 166169. Omslagsbild. Barkhes
döttrar. Av: Mårtensson, Bodil. 262015. Omslagsbild · Ta mig härifrån. Av: Ahlqvist, Emma.
220957. Omslagsbild. Circle. Av: Eggers, Dave. Next.
Instagram photos and videos for tag #kvinnokungen - instapu.com.
Vid tjugoåtta års ålder abdikerar drottning Christina och flyr Sverige under stort
hemlighetsmakeri. Myterna om landets första kvinnliga regent i modern tid växer i
århundraden, men hur ser hon på sig själv? I denna myllrande roman följer vi Chr.
Och när hon blir myndig utmanar hon rikskanslern Axel Oxenstierna om makten. Men snart
blir det uppenbart att Christina för en ännu viktigare kamp inom sig själv: kampen om sin
frihet. Kvinnokungen är en fascinerande roman om att vara kvinna i en mansdominerad värld.
Den återskapar livligt stormaktstidens Sverige.
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