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Den efterlängtade sjunde delen i romanserien Släkten!

»Man får sig en rejäl dos historia samtidigt med en spännande
berättelse Ewa Klingberg lyckas dessutom i sina beskrivningar
av miljön och av karaktärer göra allt så levande att jag önskar
jag var där. Jag kan bara varmt rekommendera boken till alla
som gillar spänning och en god bit historia på köpet. Betyg 5 av

5.« Bloggen Ylva Kort och Gott

Sissela Konradsdotter föds 1252 i smålandet Njudung. Hennes far är
känd för sin magiska förmåga att förvandla stenar till konstverk.

Hans berömmelse når ända till kungaborgen i Stockholm, och han får
en inbjudan av kung Valdemar.

Dottern Sissela följer med till Stockholm och snart är hon en central
del av kung Valdemars liv. Men maktstriderna och intrigerna på
kungaborgen tvingar henne på flykt. Med sig får hon kungens

frilloson Eskil och den ring som under århundraden burits av kvinnor
i maktens närhet. En dag många år senare hinner verkligheten i kapp



Sissela, och hennes hemligheter riskerar att avslöjas ...

Stenhuggarens dotterär den sjunde fristående delen i Historiska
Medias omtyckta romanserie Släkten. Ewa Klingberg tar läsaren

med på en dramatisk resa till en sägenomspunnen tid.

Fler pressröster om boken:

»Ewa Klingberg skriver medryckande och mycket lättläst, för att
vara en historisk roman är detta en riktig bladvändare ...Jag känner
mig väldigt nöjd när jag slår ihop Stenhuggarens dotter. Jag har läst
en roman som innehåller det mesta, spänning, dramatik, romantik
och även en rejäl dos historia.« Bloggen Johannas deckarhörn

»Som vanligt med Ewa Klingbergs romaner är det välskrivet och
lättläst ... tiden och omständigheterna känns levande.« Bloggen A

Room of My Own
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