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BESKRIVNING

På gården Cock Shield i 1800-talets England väntar den unga tjänsteflickan Molly barn. Hon vägrar dock
att avslöja vem som är fadern. Denna händelse kommer att förändra allt för samtliga inblandade, inte bara
tjänstefolket utan även godsägaren Angus McBain, hans hustru Delia och dottern Jane. På gården arbetar
även den unge Davie Armstrong, som tillsammans med Jane uppdagar sanningen: det är Angus som är far
till barnet. Allt kompliceras av att Davie plötsligt måste lämna gården samtidigt som Delia också blir
gravid. Angus McBain, som nästan gett upp hoppet om en manlig arvinge, blir överlycklig. Men när sonen
Amos föds är han vanskapt och Angus förvisar honom till ett vindsrum. Det blir istället Jane som får ta
hand om sin bror, som saknar ben men som istället har något annat: intellekt. Något som Angus
fullkomligt struntar i. Istället låter han gården förfalla samtidigt som han super ner sig. När Davie
återvänder är allt förändrat och makten har förflyttats till den missbildade men kloke sonen ...Catherine
Cookson (1906-1998) var en brittisk författare. "Kate Hannigan", hennes första roman, utkom 1949. Hon
var en av 1900-talets mest älskade underhållningsförfattare och blev både upptagen i Brittiska
Imperieordern och adlad till följd av sitt författarskap. Flera brittiska tv-serier är baserade på hennes
romaner, som översatts i 25 länder.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ödets lekar med Babettes gästabud - biblioteket.stockholm.se

Jag kan väl inte vara den enda här som råkat ut för slumpmässigt ironiska situationer och lustiga och/eller
långsökta sammanträffanden? :D Vad har ni råkat...

Ödets lek - Novell.nu

Ödets lek Dela/Lägg till på din webbplats/blogg. Inger Malm [email protected] Våren var kommen. Luften
fylldes av ljuvliga dofter. Krokusar och tulpaner lommade i ...

LIBRIS - Ödets lekar

Richters. 2000. 358 s. Inbunden. Kartonnage. 23,2x15,5cm. 630 gram. Nära nyskick. Namnteckning på
frampärmens insida. Enhetsfrakt 36 kr med ekonomibrev (3
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