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BESKRIVNING

Historisk romanläsning när den är som bäst! Den avslutande delen i Maria Gustavsdotters uppskattade
trilogi om tre prästdöttrar under 1600-talet.När Bohuslän i februari 1658 blir svenskt växer missnöjet mot
det nya styret. Livet är hårt för de många fattiga bohuslänningarna.I Morlanda prästgård bor Ebba kvar.
Hennes äldre systrar har sedan länge lämnat hemmet och även Ebba drömmer om ett annat liv. Hon vill
komma bort från den virriga styvmodern och bort från den skrämmande prästen Jostein Erlendsen som
envisas med att de ska gifta sig. Ebba använder sin sjukdom som ursäkt och tillbringar dagarna vid
vävstolen, bara där känner hon sig lycklig. Så småningom inser Ebba att hon är förälskadmen föremålet för
hennes kärlek är redan gift ... Ebbas bok tar vid där Katarinas bok slutar och utgör tredje delen i Maria
Gustavsdotters färgstarka och dramatiska släktkrönika. Med känsla för tidstrogna miljöer och detaljer
målar Maria Gustavsdotter upp en fascinerande värld med starka kvinnoporträtt. Sagt om boken: »Jag har
verkligen uppskattat att få följa de tre systrarna genom de här välskrivna böckerna. Författaren har stor
omsorg om detaljerna och porträtterar sina romankaraktärer på ett levande och mycket mänskligt sätt. Jag
har tidigare läst Ulrikas bok och Katarinas bok i samma serie och kan varmt rekommendera alla tre
böckerna.« Västmanländskans bokblogg »Ebbas bok är, precis som de två tidigare, en bok att svepas in i.
Man flyttas tillbaka till 1600-talet ... Kan man inte tänka sig en fjärde bok? Jag är inte färdig med den här
prästfamiljen och jag hoppas att Maria Gustavsdotter inte heller är det.« Bokbloggen I hyllan »Marias
historiska romaner med kvinnoperspektiv är både spännande och välskriven läsning ... Jag är imponerad ...
jag är så otroligt förtjust i alla de här detaljerna som gör att jag fullkomligt tror på berättelserna. Jag tror
också att det kommer en del fyra i den här serien, det hoppas jag verkligen. Jag är inte klar med familjen
Morlandius!« Bloggen Och dagarna går ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ebbas bok - Maria Gustavsdotter - Bok | Akademibokhandeln

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...

Ebbas bok av Maria Gustavsdotter - LitteraturMagazinet

Biblioteksida för utlåning av e-böcker och ljudböcker

ebbas bok | Adlibris

2016, Pocket. Köp boken Ebbas bok hos oss!
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