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BESKRIVNING
Vinden piskar dem i ansiktet och det nyper i öron och kinder.-Far, är vi inte framme snart; det mörknar nu?
-Jo då; snart lilla vän. Se bara till och håll er varma, barn. Snart kommer vi fram till huset där vi ska bo.
Där har de lovat elda i kaminen tills vi är framme.-Tänk vad spännande; far ska börja ett alldeles nytt
arbete vid den stora gruvan. Nej han ska inte klättra upp och ned på långa och farliga stegar. Han ska arbeta
i ett hus alldeles i närheten av vårt nya hem. Det blir väl bra, flickor. Kanske kommer far att kunna vara
hemma lite mer nu.-Mor, behöver far inte hosta så mycket då?Gustafva svarar inte, utan vänder hastigt
bort blicken, som om hon inte riktigt ville höra vad Hedda frågat om. Hon spanar ut i det ännu
kvardröjande vinterljuset. De borde vara framme snart.Gustafva och Hedda kommer från Heds- och
Gunnilbo socknar i Bergslagen. Vi får följa smedsdottern Gustafva och hennes dotter; deras livsöden
under industrialismens århundrade i Sverige, 1800-talet.Ceres föddes på Mälkilä herrgård i Finland och
var släkt med nästan hela Finlands riddarhus. Evas mamma var av kungligt blod och såg dagens ljus på
Asa gård norr om Växjö. Men de båda kvinnorna hade släktnamnet Ramsay gemensamt. Hur de träffades
vill jag berätta om. Men jag vill också visa hur de kom att hamna mitt i en politiskt turbulent tid för
Sverige och Finland.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Brasilien: Fyra kvinnor mördas varje dag - NYHETER - Kuriren.nu
Pris: 118 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Fyra kvinnor av Christer Björk (ISBN
9789188915283) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser ...

Brasilien: Fyra kvinnor mördas varje dag - Nyheter - nt.se
Fyra kvinnor är en svensk dramafilm från 2001 i regi av Baker Karim. I rollerna ses bland andra Monika
Miheller, Annette Johnsson och Karen Helene Haugaard.

Finske seriestryparen har dödat fyra kvinnor - aftonbladet.se
Brasilien Kvinnor mördas i oroväckande höga antal i Brasilien, larmar ett människorättsorgan inom den
interamerikanska samarbetsorganisationen OAS ...
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