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BESKRIVNING

Den unge pojken Johannes kommer till Gustav Vasas hov som uppvaktande småsven till prinsarna Erik
och Johan. Dit kommer även hans halvbror Henrik och båda tjänar de senare under den nyblivne kung Erik.
Brödernas liv kantas av dramatiska och avgörande händelser, som med tiden obevekligen kommer att göra
dem till fiender. Som offer för makthungriga härskares ambitioner försöker de behålla sin värdighet,
bevara sina drömmaroch helt enkelt överleva.Stjärnskådaren är andra delen i romantrilogin Kungligt blod,
som utspelar sig under Gustav Vasas och hans söners omvälvande tid vid makten. Verklighetens historiska
namn lever sida vid sida med fiktiva personer. »När jag förra året läste Tomas Bloms bok Uppkomlingen
blev jag mycket förtjust och såg fram emot nästa bok i serien. När nu andra delen Stjärnskådaren kom blev
jag inte besviken ... Boken ger en intressant bild av Vasafamiljen under 1550- och 1560-talen och jag
tycker den är mycket läsvärd.« Bloggen Bokparet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Stjärnskådaren - Tomas Blom - E-bok - BookBeat

Bland det bästa jag vet att läsa är en bra historisk roman. Att se hur författaren låter de historiska
händelserna vävas in i en berättelse och hur den kan ge ...

Synonymer till stjärnskådare - Synonymer.se

Popularitet. Det finns 731109 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 904275 ord. Det
motsvarar att 80 procent av orden är vanligare.

Stjärnskådaren av Tomas Blom, Tomas Blom (E-bok) - bokus.com

Sidor. Startsida; Om Ewa K; Händer 2019; Planerade böcker; Författarbesök; Pressbilder
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Stjärnskådaren

https://www.bo-fi.club/?p=STJ%C3%84RNSK%C3%85DAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STJ%C3%84RNSK%C3%85DAREN&ln=se
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