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Sedan Hannah var liten har hon vetat att hon är menad för något större, något mer än att bara tjäna som piga.
Med sin stolta profil, sin fysiska styrka och stora integritet arbetar hon sig fram i det viktorianska England
efter att tidigt i livet ha blivit utkastad hemifrån.
Det är hårt att tjäna andra, men Hannah klagar aldrig. Så träffar hon Arthur, gentlemannen med de silkeslena
polisongerna, som har ett udda intresse för arbetarkvinnor och en fascination för smuts och arbetarklassens liv.
Det blir början på en livslång relation mellan pigan och poeten, slaven och hennes Massa, en relation där
spelet mellan underkastelse och dominans ställs på sin spets. Men vem är egentligen slav och vem är
egentligen herre? Läs Ulrika Kärnborgs roman om Hannah Cullwicks och Arthur Munbys osannolika
kärlekshistoria som kom att kasta sin skugga över Englands societetskretsar ända in på 1950-talet. Ulrika
Kärnborg, född 1969, är journalist och litteraturkritiker. Hon är författre till biografin Fredrika Bremer (2001)
och essäsamlingen, Stjärnfältet (2003).
Sin skönlitterära debut gjorde hon med romanen Myrrha (2008).

Myrrh was precious in the ancient world, and was used for. Over the centuries Myrrha, the girl, and myrrh,
the fragrance, have been linked etymologically.
It is one of the primary trees used in the production of myrrh, a resin. Zuwiderhandlungen werden rechtlich
verfolgt. De symboliek van: Kleuren Kleurencombinaties Dieren Zoogdieren Vogels Planten Bloemen
Bomen Vruchten. Nom binominal Commiphora myrrha (Nees) Engl. de. Mit einem Klick rufen Sie den
gewünschten Artikel auf. Nachdruck und kommerzielle Verwendung ist nicht gestattet. A katicabogarak
hossza fajtól függően változó: 1,5-12 milliméter közötti. Nom binominal Commiphora myrrha (Nees) Engl.
Common myrrh (Commiphora myrrha) or gum myrrh is a tree in the Burseraceae family. Common myrrh
(Commiphora myrrha) or gum myrrh is a tree in the Burseraceae family. Das Copyright liegt bei Gabriela
Stark, Satureja. Commiphora Myrrha, var. Die folgende Liste zeigt die von Ihnen ausgewählten Artikel mit
Vorschaubild (wo vorhanden). Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

