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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.
IPottungen får 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.
"Författaren lyckas fånga atmosfären både i hovet och på gatan, och jag gillar den feministiska tonen som går
genom berättelsen.
"
Cecilia Gustavsson, Aftonbladet
"Flyhänt väver hon samman det som skedde med det som hade kunnat ske. Här blandas fina Stockholmsbilder
med tidstypiska detaljer som visar att författaren inte legat på latsidan när det gäller researchen det knäppande
ljudet när klädlöss exploderar inne i kragen på en rock när man stryker kommer jag sent att glömma."
Östgöta Correspondenten
Tungen kan røpe mer om deg enn du tror. Det finnes en rekke mulige forklaringer på hva tungetilstander og
forandringer på tungen kan skyldes. Ifølge. Bak på tungen danner de store, vollformede papillae vallatae
grense mot tungeroten. De ligger 8–10 stykker ordnet som en V, med spissen bakover. Lettsaltet sprø snacks
som smelter på tungen. KiMs Potetsticks Original. Sprøstekte potetsticks med spennende kryddersmak. KiMs
Elias. Suzukidager på Tungen Bil 28/9 - 1/10. Lansering av nye S-Cross SUV Les mer. Vi kjøper bilen din!
Har du en nyere bruktbil du vil kvitte deg med? Les mer. Hvordan behandles vorter på tungen? Hvordan
oppstår vorter på tungen? Finn ut mer om vorter på tungen, og hvordan du kan fjerne vorter - også andre
steder. Jeg har herpes på leppene å blemmer på tungen som ligner på herpes. Henny skrev 2007-06-21: Prøver
nå, men sukkerbiten bare smuldrer opp med engang. Tungekreft debuterer vanligvis som et kronisk sår med
fast, vollformet sårrand, ofte på siden eller bak på tungen. Det utvikles etter hvert en fastere svulst. Betennelse
- eller synlige forandringer - på tungen kan ha mange ulike forandringer. Her kan du lese om de viktigste: Hei!
Det er vanlig å kunne få perioder med svie på tungen, og oftest skyldes dette variasjoner i vårt immunforsvar
som ofte gir partier på tungen som. After gir små hvite blemmer eller sår i munnen, ofte lokalisert på tungen
eller på innsiden av kinn/leppe. Les mer om after her. Trøske (soppinfeksjon)

