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BESKRIVNING

Sigrids far vill gifta bort henne med Erik, Svitjods kung, för att säkra den fred som slutits mellan götar och
svear. Först när Freja, den främsta av Valhallas gudinnor, lovar henne ett barn som ska rädda Norden från
kristendomen går hon med på giftermålet. Snart inser hon att Freja kräver mer av henne än hon kan
ge.Svend har fostrats av jomsvikingarna, Nordens mest mytomspunna kämpar. Efter en stor seger söker
han upp den man som han fruktar och hatar mest, Harald Blåtand, och kräver att bli erkänd som hans son.
Om Svend lyckas kan han nå sitt mål, att störta sin far från högsätet och bli Danmarks kung.När Sigrid och
Svend möts inleds en episk kärlekshistoria, fylld av ödesdigra val och brutna löften som kommer att
förändra hela Norden.Med Sigrid väver Johanne Hildebrandt en magnifik saga byggd på Sigrid Storrådas
liv, den drottning som format Nordens historia. Följ med till 900-talets sagotid när sägenomspunna
kungar och drottningar härskar, blodiga krig står mellan vikingar och kristna och gudinnorna vandrar bland
de dödliga.För persongalleri och ordlista gå in på www.bonnieraudio.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sigrid Bernson | Facebook

Sigrid Rudebecks skola, grundad 1869, är en fristående gymnasieskola med cirka 430 elever, belägen på
Bellmansgatan i centrala Göteborg.

Sigrid Raabe - Wikipedia

Bonde söker fru-profilen Sigrid och Pål Mases har gjort slut.Sigrid Bergåkra berättar att hennes privata
relation "sköljt över mig med besvikelse".

Startsida | Sigrid Rudebecks Gymnasium

Kursansvarig och examinator på många olika kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå, bland annat
introduktion till husdjursvetenskap, djurfysiologi ...
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