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BESKRIVNING

Romanen börjar i slutet av 1600- talet då Anna föder Carina som oäkta barn till en överklasslyngel. En
korpkoloni som bevittnar det tycks ge Carina märkvärdiga egenskaper. Bakom öronen har hon
födelsemärken som ser ut som fåglar. Det har också den häst som morfar rider hem på efter kriget mot
Ryssland vid Narva.Kyrkan och kungen har en ohelig allians. Prästerna informerar kungens knektar var det
finns soldatämnen som kan tvångsrekryteras till armén. Som tack för detta får kyrkan hjälp av soldater att
driva in tiondeskatten och att tvinga folket till kyrkan där kungens och kyrkans överhet predikas.Timo är
Carinas extrapappa. Han tvingas in i armen och får så småningom ett spionuppdrag i Ryssland. Där får han
fort Tsarens förtroende och lever ett spännandeliv med ohämmad lyx och erotik. Han upptäcker att Tsaren
bygger en stor flotta krigsfartyg för att kunna slå sig ut till Östersjön där alla flodmynningarbehärskas av
Sverige.Det kostar enorma summor i tullavgifter för det fartyg som vill ut på havet. Det tänker Tsaren
ändra på.Efter en feltolkning av Timos rapport blir han dömd till döden av kungen. Jagad av kungliga
knektar och korrupta präster flyr familjen västerut och försöker ta sig till det folktomma Svenska
Lappland. Tack vare Carinas märkliga egenskaper kommer de långt.Mer än 100 lektörer (inte
professionella utan vanliga läsare) har lovordat boken och väntar otåligt på del två som trycks i april 2014.
Del tre är i redigeringsstadiet och beräknas vara klar före midsommar 2014
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Korpen - karlstad.se

Personal Åsa Hjärtstrand Verksamhetschef Linköping, Norrköping, Motala asa.hjartstrand@korpen.se
Dennis Lundqvist Verksamhetschef Linköping ...
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Köp böcker av Sune Wikner: Carina och Olga; Carina och vargen; Tobias i Lycksele m.fl.

PDF ITEL! - media.augusta.nu

Söker du efter "Carina och korpen" av Sune Wikner? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper
dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den ...
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