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Fordærvede kvinder Rolf Gjedsted Hent PDF I 1650 under Frederik III's København lever mange
personligheder, som drives af deres lyster og laster. I bogen møder læseren blandt andet Leonora Christine,
Dronning Sophie Amalie og skøgen Dina Vinhofvers, som er nogle af de farverige personer, der udgør de

fordærvede kvinder.

"Fordærvede kvinder" er 1. bind i serien "Fordærvede kvinder".

Rolf Gjedsted (f. 1947) er en dansk forfatter, der fik sin debut som 21-årig med udgivelsen "Englefronten".
Han har igennem sit produktive forfattervirke udgivet bøger i mange forskellige genrer og prøvet kræfter med

alt fra en historisk trilogi over psykologiske romaner til digtsamlingen "Skrigende mand" (2000). Rolf
Gjedsted var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for digtsamlingen "Gå om bag spejlet".

"Fordærvede kvinder" er på samme tid navnet på serien, men også på første bind i serien om folk og fæ i
1650'ernes København, hvor en række personer fra forskellige samfundslag følges til hverdag og fest, i høj
grad drevet af deres laster. Serien består foruden "Fordærvede kvinder" af "Fandens karle" og "Fastende

hjerter".
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