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BESKRIVNING

"En sorg hade hon - tänderna. De voro anfrätta, sneda, och i övre tandraden fanns redan en glugg. Hon
vågade aldrig skratta annat än med hopknipna läppar, rädd att skämma sitt utseende. Med bekymmer såg
hon, hur skavanken allt mer förvärrades, den måste naturligtvis avhjälpas fortast möjligt, men det komme
säkerligen att kosta en rund summa. Hon grubblade förgäves på utväg och grämde sig över att nödgas
skjuta upp anskaffandet av de nya tänder, som skulle göra henne förtrollande och mer begärlig för
herrarnas ögon."ur "Draksådden".Maria Sandel, 1870-1927 arbetade som författare, journalist och
sömmerska. 1908 debuterade hon med romanen "Vid svältgränsen och andra berättelser". Hon levde mitt i
det fattiga arbetarsamhälle hon skildrade i sina noveller och romaner. Hon tog bland annat upp känsliga
ämnen som homosexualitet och abort.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Häxdansen | SVT.se

För trehundra år sedan dömdes i Bosjö fler kvinnor till döden för häxeri än någon annanstans i Sverige.
Vid ett och samma tillfälle dömdes elva kvinnor ...

Häxdansen (2008) - Svensk Filmdatabas

With Julia Dufvenius, Melinda Kinnaman, Ia Langhammer, Sofia Ledarp. A soccer team in a small town is
the center of a string of mysterious events who may be connected ...

Häxdansen SVT1 2008-03-17 20:30-21:15 | Svensk ... - smdb.kb.se

Häxdansen är en dramaserie samproducerad av SVT och Nordisk Film, regisserad av Magnus Rösman.
Den består av sex delar, och sändes i SVT under perioden 17 mars ...
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