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BESKRIVNING

Det är lätt att tro att Sverige bara uppstått som ett land i norr och därefter fredligt bibehållit sitt territorium
in till denna dag. Men Sverige var en gång ett land där en sådan tanke skulle vara naiv, krig var lika
naturligt som att årstiderna skulle passera. Folket led hårdast för detta, när deras kungar kastade sig emot
varandra, men det är de plikttrogna tjänarna som vi ska tacka för att vi idag tillhör ett land som kan kalla
sig Sverige. Ett land där alla är lika inför lagen.Alexander växte upp på en gård i Östergötland under det
blodiga 1600-talet, även fast krigen avlöste varandra så levde han lyckligt tills en dag, då en hemsk nyhet
kom till gården. Inget skulle någonsin bli detsamma igen. Nyheten kom för tiden av Karl X Gustavs död,
då armén vände hem och man speciellt inte hade väntat sig mer olycka. Därför blev det kanske ännu värre.
Under tiden som Alexander trampar runt i tragiska bekymmer kokar den politiska toppen av intriger när
Karl X Gustavs femåriga son inte kan regera utan förmyndare. Aristokratins utnyttjande av situationen
kom att bli förödande för folket.Tjänaren handlar om en man som valde att underkasta sig och kämpa för
sitt land i en orolig tid. Han var emellertid inte ensam, tiderna var sådana.äventyret skildrar oövervinnerlig
vänskap, kärlek och passion, men även en blandning av svek, hämnd och krig.Tjänaren är en historisk
fiktion av Oscar Stenberg.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kolla in löneläget här - nya siffror | Inköpsrådet

Pris: 189 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Tjänaren av Oscar Stenberg på Bokus.com.

Judi Dench i filmen om drottning Victoria och Abdul | Hemmets

Ta reda på vad man kan tjäna inom olika yrken, bra att veta lite om lön innan man löneförhandlar eller
väljer en utbildning.

Den lidande tjänaren - Karmel

Exempel 2 - upplupen decemberlön. Förutsättningar År 1 tjänar en person in lön för december med 40
000 kr. Löneutbetalningen sker i januari år 2.
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Tjänaren

https://www.bo-fi.club/?p=TJ%C3%84NAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TJ%C3%84NAREN&ln=se
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