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Troldkvinden Celia Rees Hent PDF "Agnes faldt forover og knaldede hovedet mod glasset. Skærmen med
screensaveren rokkede og dirrede et kort øjeblik, og derefter blev den sort, og hun så på sit eget ansigt, der
stirrede igen, øjnene opspærrede på grund af noget mere end smerten i panden. Hvad var det? Et syn eller en

drøm?"

Det var et syn. Et syn af Mary Newbury, der var alene i sneen og ved at dø af kulde. Et syn af en kvinde, der
levede i 1600-tallet. Et syn af en kvinde, der trodsede alle vedtagne normer. Mary og Agnes lever i to helt
forskellige tidsaldre. Mere end 400 år skiller dem, men de er uomtvistelig knyttet til hinanden gennem mere
end slægtskab! Agnes har ligesom Mary ganske specielle evner, og det er de evner, der får Mary til at fortælle

sin historie. "Troldkvinden" er en fantastisk beretning om en selvstændig kvinde, der lever i skyggen af
krigene mellem indianere og hvide kolonister – om hendes liv som hustru, mor, healer og troldkvinde.

"Troldkvinden" er anden bog i serien om Mary Newbury.

Celia Rees (f. 1949) er en engelsk forfatter og lærer. Hun har undervist i engelsk på Warwick University og
været formand for den engelske sammenslutning af børnebogsforfattere og -illustratorer. Hun debuterede i
1993 med ungdomsbogen "Every Step You Take" ("Vilde unge hjerter") og har siden da udgivet en lang

række romaner for voksne og unge.

 

"Agnes faldt forover og knaldede hovedet mod glasset. Skærmen
med screensaveren rokkede og dirrede et kort øjeblik, og derefter
blev den sort, og hun så på sit eget ansigt, der stirrede igen, øjnene
opspærrede på grund af noget mere end smerten i panden. Hvad var

det? Et syn eller en drøm?"

Det var et syn. Et syn af Mary Newbury, der var alene i sneen og ved
at dø af kulde. Et syn af en kvinde, der levede i 1600-tallet. Et syn af
en kvinde, der trodsede alle vedtagne normer. Mary og Agnes lever i
to helt forskellige tidsaldre. Mere end 400 år skiller dem, men de er
uomtvistelig knyttet til hinanden gennem mere end slægtskab! Agnes
har ligesom Mary ganske specielle evner, og det er de evner, der får
Mary til at fortælle sin historie. "Troldkvinden" er en fantastisk

beretning om en selvstændig kvinde, der lever i skyggen af krigene
mellem indianere og hvide kolonister – om hendes liv som hustru,

mor, healer og troldkvinde.

"Troldkvinden" er anden bog i serien om Mary Newbury.



Celia Rees (f. 1949) er en engelsk forfatter og lærer. Hun har
undervist i engelsk på Warwick University og været formand for den
engelske sammenslutning af børnebogsforfattere og -illustratorer.
Hun debuterede i 1993 med ungdomsbogen "Every Step You Take"
("Vilde unge hjerter") og har siden da udgivet en lang række romaner

for voksne og unge.
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