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BESKRIVNING

Som hedrad och välbärgad överste återvänder Henrik Örneklo hem från 1600-talets religionskrig i Europa.
Med sig för han sin nya hustru. Trots deras passionerade kärlek hamnar de i en situation där bådas stolthet
sliter sönder deras gemenskap och drar dem i olycka. När Örneklo också blir ruinerad av Karl XI:s
reduktion, blir han av nåd tilldelad en post som häradshövding i ett betydelselöst samhälle. Trött, bitter
och sjuklig lever han upp när en ung, häxerianklagad kvinna kommer inom hans räckhåll. Hennes erotiska
dragningskraft väcker hans gamla instinkter. Men när också hans gamla rättrådighet kommer till liv,
tvingas han in i en kamp lika mycket mot sig själv som mot den kyrka som styr både tro och handling i
samhället. I Örneklo drar ett myller av färgstarka människor och deras föreställningar fram genom en
1600-tals värld, som vi gärna vill tro är väsenskild från vår egen...Om författaren: Thomas Holden är född
och uppvuxen i Stockholm, men bor sedan många år i den lilla byn Diö i Småland. Han har tidigare givit ut
en roman på Bra Böcker och en på Bonniers. Därutöver har han skrivit ett dussintal pjäser som uppförts på
svensk teater. En version av pjäsen Örneklo har satts upp i ett teaterprojekt på Aarhus teater i Danmark. Av
Thomas Holden: TigerrummetHerr MinisterÖrnkloEn mängd pjäsmanus.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Från släktbok - kyrkebol.se

blef förenadt på ett ställe, örneklo förordnades till kommendant derstädes. Äfven synas delar af reg:tet
hafva legat i War-berg och Laholm.

Kulturchefen blir förläggare - Pressen.se

Pris: 244 kr. kartonnage, 2017. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Örneklo av Thomas Holden (ISBN
9789163932410) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Kontorsmaterial 9 Produkter - shopello.se

Genealogy profile for Marie Curie, Nobel Prizes in Physics (1903) and Chemistry (1911)
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