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BESKRIVNING

Mästerligt om svenskt 1600-tal.»En av 2010-talets bästa bokserier.« Sveriges Radio Kulturnytt»En
myllrande, färgstark roman ... som berättare kan Redin verkligen sin sak. Han skriver medryckande med
många fina detaljer och han kan sitt 1600-tal.« Corren »Gudomlig! .... Om ni inte har läst något av Göran
Redin får ni släppa allt för era händer och läsa de här böckerna ... jag ger En vilsen själ högsta betyg.« Evas
bokblogg Göran Redin har nått en allt större läsekrets med romanerna i Lövbergaserien, som utspelar sig
under svenskt 1600-tal. I den fristående fjärde delen, En vilsen själ, fortsätter berättelsen om familjen från
den lilla gården Lövberga i Östergötland. Nu har det blivit tid för syskonen Erik, Anders och Karin att
skörda framgångens frukter och dra nytta av vänskapen med rikets högsta och mäktigaste. Men känslan av
hopp och seger är inte så lätt att bibehålla under det turbulenta 1600-talet. Vart ska Erik ta vägen när han
inte strider på slagfältet? Vad väntar Karin som nu är tvåbarnsmamma och förvaltare på bruket? Hemma
på gården Lövberga ser det ut som om sjukdomarna håller sig borta och de tomma förråden kan fyllas till
brädden. Men vågar Ander, Lovisa och de andra tro på att turen ska hålla i sig? Syskonen ställs inför
utmaningar, osannolik kärlek och grymma tragedier. Och i bakgrunden går kriget vidare. Hur länge kan
den svenska arméns segertåg fortsätta? Fler röster om boken: »Hela serien om Lövberga tycker jag är
fantastiskt bra, det är så intressant att läsa om deras liv på 1600-talet ... Det är skickligt skrivet, känns så på
riktigt och äkta ... Snälla Göran skriv mer om Lövberga!« Bloggen Villivonkansbooks »Den här serien är
en av mina absoluta favoriter ... Det spännande att följa syskonens liv. Tänk om skolböckerna hade varit
skrivna på det här sättet! Då kanske t o m jag hade varit intresserad av att lära mig mer ... Böckerna om
syskonen från Lövberga är riktiga bladvändare, man måste bara läsa en sida till, och en sida till, och.... En
vilsen själ är precis som de andra delarna i serien lättläst, spännande och intressant.« Bloggen Boklysten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Boklysten: Recension: En vilsen själ av Göran Redin

Pris: 199 kr. Inbunden, 2017. Finns i lager. Köp En vilsen själ av Göran Redin på Bokus.com. Boken har
3 st läsarrecensioner.

En vilsen själ - Göran Redin - Bok | Akademibokhandeln

Mästerligt om svenskt 1600-tal »En myllrande, färgstark roman ... som berättare kan Redin verkligen sin
sak. Han skriver medryckande med många fina detaljer och ...

En vilsen själ (Lövberga 4) by Göran Redin - goodreads.com

Mästerligt om svenskt 1600-tal! Göran Redin har nått en allt större läsekrets med romanerna i
Lövbergaserien, som utspelar sig under svenskt 1600-tal. I de
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EN VILSEN SJÄL

https://www.bo-fi.club/?p=EN%20VILSEN%20SJ%C3%84L&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EN%20VILSEN%20SJ%C3%84L&ln=se
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