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»Det är spännande. Som alltid med Maria Gustavsdotter
levandegör hon livet i stort som smått ... en resa i historien, och

ändå så aktuell. Det som hände då, händer i dag.«
Bohusläningen

En spännande och atmosfärrik historisk roman!

Det är ljummen försommar 1644 och efter gudstjänsten i Morlanda
kyrka råder det full dramatik på prästgården. Prästdottern Ulrika

sitter böjd över bibeln med tårarna rinnande utmed kinderna, hennes
syster Katarina står i skamvrån medan deras bror Magnus får smaka

på piskan.

Det som skulle vara ett oskyldigt skämt får ödesdigra konsekvenser.
Ulrika flyr brådstörtat från det lilla samhället på Orust för att söka
sig en framtid någon annanstans. Snart slår hon följe med en säregen
grupp gycklare och hamnar mitt i ett krigshärjat Uddevalla. Hennes



syskon är kvar hemma på prästgården, men de står också inför
omvälvande förändringar.

Maria Gustavsdotter har skrivit en atmosfärrik och fartfylld
familjekrönika som utspelar sig i 1600-talets Norden. Ulrikas bok är

första delen i en planerad trilogi om tre prästdöttrar.

»Ulrikas bok gav mig verkligen det som jag förväntade mig - en
historisk välskriven roman, spänning och underhållning. Skickligt

paketerad och väl levererad.« Bloggen Holavedsbrudar

»Nu har jag hittat en ny favoritförfattare i Maria Gustavsdotter ...
Mitt betyg på denna härliga 1600-tals historia om prästdöttrarna blir

4,5/5.« Cattis Bokblogg

»Det är just den här sortens spännande och levande romaner som fick
mig att som brådmogen 9-åring älska historia ... Gustavsdotter har
lyckats fånga en tid trovärdigt i orden hon väljer och detaljerna och i
karaktärernas perspektiv ... Hoppas att Gustavsdotters böcker når

många läsare ...« Bloggen Les temps des souvenirs

»Ett lättläst och spännande äventyr ... läs och njut av en stunds flykt
till en annan tid, det är mitt tips.« Johannas deckarhörna

»Maria Gustavsdotter väver skickligt ihop historiska fakta med sin
egen föreställning om hur det såg ut, hur det luktade och hur man

pratade med varandra. Karaktärerna känns levande och är
djupbottnade, de är inte bara redskap för att beskriva en svunnen tid.
Dessutom så är det en spännande bok och jag fullkomligt älskade

inledningen av boken.« Bloggen Med näsan i en bok

»Det märks att Gustavsdotter har lagt ner mycket research på sin
bok, den innehåller många historiska detaljer och kriget finns alltid
med i bakgrunden ... Boken skildrar också vardagslivet under 1600-
talet på ett bra sätt, mycket handlar om kvinnornas roll i hemmet, det
var de som skötte hushållen, tvättade och sydde kläder. ... väldigt

lättläst och spännande.« Ewelinas bokblogg
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