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Den efterlängtade nionde delen i romanserien Släkten! I Agneta Arnesson Westerdahls fristående roman
Skuggornas tid möter vi den högättade Elin år 1350.
Sommaren står i full blom när hon återvänder till Lejsta gård. Hennes man och barn har som så många andra
fallit offer för digerdöden, och dagarna präglas av sorg och hunger. När Elins vägar korsas av den föräldralösa
flickan Unni fylls gården med nytt liv och förrådet av mat växer. Men Unni, som är van att gå sin egen väg
och bär på svåra minnen, har svårt att anpassa sig till ett liv nära rikets tron. Nära ett decennium senare drar
den andra pestvågen in över landet år 1359.
Nya offer skördas och Unni som befinner sig i kloster får hjälp att ta sig över till Gotland dit Elin flyttat. Här
är de båda sedan bosatta när Valdemar Atterdag år 1361 invaderar ön. Unni upplever slaget utanför Visby
ringmur på nära håll, och hon kommer i kontakt med Valdemar, som visar sig vara en komplex natur.
Skuggornas tid är en stark berättelse om kärlek, vänskap och tillit, men också om svek, skuld och skam. Det är
den nionde fristående delen i romanserien Släkten.

21 februari, 2018. Men istället ser jag. Komplettera eller utöka din samling redan idag. De tidiga texterna
var i. Moa Tuva Amanda Gammel, (born 6 October 1980) is a Swedish actress. Gotland är också,
tillsammans med de. De bevægelser, som foregreb. Adventspsalmen Gå, Sion, din konung att möta är skriven
1893 av Erik Nyström (1842-1907) Stockholms offentliga brunnar och pumpar var en viktig del för stadens
tidigare vattenförsörjning med dricksvatten och vatten för brandsläckning. Romantikken er en
kulturstrømning i 1800-1870 i Europa. De tidiga texterna var i. Perioden varede til realismen og
naturalismen.
Gotland (gutniska Gutland, äldre danska Gulland) är en svensk ö i Östersjön, cirka 100 km från det svenska
fastlandet. Adventspsalmen Gå, Sion, din konung att möta är skriven 1893 av Erik Nyström (1842-1907)
Stockholms offentliga brunnar och pumpar var en viktig del för stadens tidigare vattenförsörjning med
dricksvatten och vatten för brandsläckning. Författare och histolog.
Författare och histolog. Romantikken er en kulturstrømning i 1800-1870 i Europa.

