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Frøken Christiane og parringsvalget Ingegerd Danielsen Hent PDF Forlaget skriver: I 1880‘ernes København
leder den unge Christiane efter et godt parti. Hun kommer fra en af det bedre borgerskabsfamilier, og det at
indgå et passende ægteskab er hendes eneste opgave. Men hendes verden tipper, da den mand, hun har udset

sig, rejser bort, og barndomsveninden dør under dramatiske omstændigheder.

1800-tallets kvindeliv står i centrum i Ingegerd Danielsens roman "Frøken Christiane og parringsvalget".
Frøken Christianes bevidstgørelse om livets uretfærdigheder er skarpt portrætteret, og imens vækkes datidens

København til live med lyde, lugte, gadeliv og et mylder af personer.

Ingegerd Danielsen er en dansk forfatter, født 1946 i Silkeborg. Hun har en magisterkonferens i kunsthistorie
og har blandt andet arbejdet som underviser, oversætter, anmelder og museumskonsulent. Hun debuterede i
1996 med "Frøken Christiane og parringsvalget", en roman om en ung kvinde fra det bedre borgerskab i

1800-tallets København.
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