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Det är sent 1700-tal och Edsbergs slott i Sollentuna utanför Stockholm sjuder av liv. På ladugårdsplanen
samlas drängarna och traktens torpare för att tilldelas dagens arbetsuppgifter, fiskare lägger ut sina nät på
Edsvikens vatten, i köket styr kokerskan över en rad pigor och från slottets salar hörs glada röster. I den unga
Marias liv är gläden emellertid en sällsynt gäst.
Hennes far, som är förman på Edsbergs, styr sin familj med järnhand och tvekar aldrig att låta knytnävarna
tala. Hans brutala uppfostringsmetoder har gett Maria en höftskada och hennes haltande gång och bortkomna
sätt är ständigt föremål för grymma skämt och trakasserier. Den enda ljuspunkten i hennes liv är musiken; då
Maria sluter ögonlocken och lyssnar till mäktiga kyrkorgeln eller till spelmannens sprittande musik tonar
skammen, ensamheten och hjälplösheten för ett ögonblick bort. I hemlighet lär sig Maria att spela fiol och en
kväll får hon av en slump möjlighet att visa de danslystna edsbergarna vad hon kan. Föga anar hon att en ny
väg nu håller på att öppnas i hennes liv, en väg som ska föra henne till Stockholm och Gustav III:s hov.
01/04/2011 · Ljusets dotter has 131 ratings and 12 reviews. Årets varmaste dag och min fästman hjälper till
att bärga hö till hästarna hos en vän. Det är 1700-tal i Sverige och romanens centrala figur är Maria, dotter till
förmannen Sten Wessman. Boken har 4 st läsarrecensioner. ' Det är sent 1700 tal och Edsbergs slott utanför
Stockholm sjuder av liv. Ljusets Dotter. Modern är uppgiven och vågar knappt gå ut. Mp3-skiva, 2012. Köp
boken Ljusets dotter av Elisabet Nemert (ISBN 9789143512601) hos Adlibris. Beskrivning 60 kronor
inbunden Pris: 60. Samma härliga uppläsare som de två tidigare böckerna jag lyssnat på. Det är sent 1700-tal
och Edsbergs slott i Sollentuna utanför Stockholm sjuder av liv. Sagan om Isfolket-podden 8 Bödelns dotter Duration: 1 hour, 2. En gripande och hoppfull askungesaga i 1700-talets Sverige. Ljusets Dotter Pris: 90 kr.
På ladugårdsplanen samlas drängarna och traktens torpare för att tilldelas dagens arbetsuppgifter, fiskare
lägger ut sina nät på Edsvikens vatten, i köket styr kokerskan över en rad pigor och från slottets sala. 00 kr.
Jag har inte varit i kyrkan så detta kändes jättebra. L} | Betyg: 5 Fast pris. 00 och jag kommer att kåsera runt
min bok, Ljusets dotter, som till stor del utspelar sig på slottet cirka kl.

