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Hyllad romanserie om svensk stormaktstid!

Maria Gustavsdotters serie Prästdöttrarna rosas av både läsare
och recensenter. Nu kommer äntligen den fjärde delen.

I Ylvas bokföljer vi den vackra Ylva Olofsdotter som gift sig med
Ulrikas styvson. Äktenskapet är svalt och barnlöst, och arbetet på

gården lämnar Ylva till pigan Brita att sköta om.

När socknens präst plötsligt dör under en predikan börjar det
skvallras i bygden. Vem var häxan som han skulle peka ut

ögonblicket innan han föll ihop?

Ylvas bok fortsätter den dramatiska och fascinerande familjekrönikan
om kvinnors villkor i en hård tid, skriven på en levande och färgstark
prosa. Böckerna utspelar sig i stormaktstidens Sverige, ett land som

präglades av krig, svält och häxprocesser.

Pressröster om Ylvas bok:



»Jag skulle verkligen rekommendera alla att läsa de här historiska
romanerna, helst i ordning, för att lära känna alla de kvinnor som
man får möta i serien. Maria Gustavsdotter är fenomenal på att
skriva fram kvinnorna och deras livssituation i olika historiska
epoker ... Jag längtar redan efter nästa roman!« Bloggen Och

dagarna går ...

»Ylvas bok är en intressant, spännande och gripande historisk roman
med många fascinerande detaljer om livsvillkoren för vanligt folk på

1600-talet.« Bibliotekstjänst

»Maria Gustavsdotter kan sin sak och tidsperiod, allt känns
trovärdigt och äkta.« Bloggen Villivonkansbooks

Sagt om Maria Gustavsdotters tidigare böcker:

»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 om Ulrikas bok

»En riktigt bra historisk roman Författaren har vävt in mängder av
fakta om vardagslivet på 1600-talet i en spännande historia om fyra
ungdomar. Och hon har gjort det så förledande skickligt att det aldrig

tynger ner berättarflödet.« BTJ om Ulrikas bok

»Det här är böcker att svepas in i och fly verkligheten en stund. Det
känns verkligen som att man förflyttas till 1650-talet när man läser
karaktärerna som känns både levande och äkta Jag vill ha mer!

Mycket mer.« Bloggen I hyllan

»Maria Gustavsdotter har skrivit ännu en gripande och intressant
roman som levandegör kvinnornas verklighet i det förflutna.«

Bibliotekstjänst om Ebbas bok

»Jag har verkligen uppskattat att få följa de tre systrarna genom de
här välskrivna böckerna. Författaren har stor omsorg om detaljerna
och porträtterar sina romankaraktärer på ett levande och mycket

mänskligt sätt. Jag har tidigare läst Ulrikas bok och Katarinas bok i
samma serie och kan varmt rekommendera alla tre böckerna.«

Västmanländskans bokblogg

»Böckerna om Ulrika, Katarina och Ebba är skrivna med stor
inlevelse och känsla. De trollbinder och får läsaren att känna att man
nästan är delaktig i 1600-talets liv det här är bland det bästa man kan
läsa när det gäller svenska historiska romaner just nu.« Bloggen

Johannas deckarhörna



Maria Gustavsdotter når allt fler läsare med sina uppskattade
historiska romaner. 2012 skrev hon Helenas hämnd som är den fjärde
delen i Historiska Medias historiska romanserie Släkten. Våren 2014
utkom Ulrikas bok som är första delen i serien Prästdöttrarna, som
utspelar sig i 1600-talets Norden. I januari 2015 kom den andra delen
i trilogin, Katarinas bok, och i januari 2016 kom den tredje delen
Ebbas bok. 2017 kom romanen Den gyllene hårnålen, som är

inspirerad av Cecilia Vasas liv.
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