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Fuldautomatiske kvinder Lone Diana J\u00f8rgensen Hent PDF "Historien foregår i de dage, da studenter
overalt i Europas storbyer gjorde oprør mod professorvældet på universiteterne, da dansk tv endnu sendte

udsendelser i sort/hvid, da en mand var en mand, og kvinderne kendte deres plads i verden og forholdsvis let
til mode overlod det til mændene at regere den." I 1968 arbejder fire vidt forskellige kvinder på samme

kontor, hvor de oplever arbejds- og privatlivet i en tid, der på mange måder er helt anderledes end bare et årti
senere. Med lune og humor kommer romanen ind under huden på kvinderne og på den måde og det samfund,

de lever i. Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række
ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i
Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En

personlig beretning om min ufuldstændige barndom".

 

"Historien foregår i de dage, da studenter overalt i Europas storbyer
gjorde oprør mod professorvældet på universiteterne, da dansk tv
endnu sendte udsendelser i sort/hvid, da en mand var en mand, og
kvinderne kendte deres plads i verden og forholdsvis let til mode
overlod det til mændene at regere den." I 1968 arbejder fire vidt
forskellige kvinder på samme kontor, hvor de oplever arbejds- og

privatlivet i en tid, der på mange måder er helt anderledes end bare et
årti senere. Med lune og humor kommer romanen ind under huden
på kvinderne og på den måde og det samfund, de lever i. Den danske
forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en

lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og
teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i

Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med
erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning om

min ufuldstændige barndom".
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