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BESKRIVNING

"Hästen kom undan. Just i daggryningen rusade den in på gården i Rönninge. Där hade Lars Petterssons
hustru vandrat en ändlös natt från fönster till fönster. Förgäves hade hon väntat på sin make, på fadern till
det barn, hon snart skulle ge livet åt. I dagningen måste hon ha slumrat till, sittande på en stol, lutad
framstupa över bordet, dödstrött av ängslan och vaka. Hon väcktes av buller, tittade ut och fick se hästen
komma skenande med en skakel hängande i seltyget." Sven Erik Sallerfors debutroman "Vingars skugga",
är en berättelse som griper tag från första stund och som har verklighetsanknytning i författarens egen
släkttradition. I berättelsen lär vi känna Anna, den unga kvinnan som står i handlingens centrum, men vi
möter också en mängd andra personligheter som lever sina liv i en kyrkby i Småland vid 1800-talets mitt.
De lever i en intressant och spännande tid kännetecknad av stora förändringar som påverkar deras tillvaro
på ett övergripande sätt. Men också det dagliga livet i byn bjuder på stor dramatik och djupa hemligheter.
Vad döljer sig i undantagsstugan på Johansgård? Kan en häxas förbannelse verkligen påverka flera
generationer? Och vad var det egentligen som hände den där vintern när Anna kom till världen föräldralös?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tilling Erik - Göm Mig I Dina Vingars Skugga - (Inbunden ... - ginza.se

Nothäfte innehållande alla sånger från Erik Tillings mässalbum vid namn "I Dina Vingars Skugga".1.
Herren vår Gud 2. Göm mig i dina vingar

Göm mig i dina vingars skugga - Erik Tilling - Bornelings

Pris: 186 kr. inbunden, 2006. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Vingars skugga av Sven Erik
Sallerfors (ISBN 9789197468848) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Under sina vingars skugga : En kriminalroman - storytel.com

textläsning psalm S:t Patricks bön Kristus är framför mig, bakom mig, över mig, och under mig Kristus är
med mig, i mig, runtomkring Du bor i mig
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Vingars skugga

https://www.bo-fi.club/?p=VINGARS%20SKUGGA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VINGARS%20SKUGGA&ln=se
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