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Sjön var vackrare än andra sjöar med gröna holmar, lummiga näs och djupa vikar, där gula och vita näckrosor
blommade sommaren om. Sjön låg i en trakt där historia, sägen och legend fyllde luften, likt tysta vingslag av

sagans fågel Fenis..."Så inledde författarinnan Birgit Th Sparre "Gårdarna runt sjön" - den första boken i
romansviten om livet på de stora gårdarna runt sjön Åsundens skimrande vattenspegel. Inspirerad av sin
kärlek till sjön har hon under tre kvarts sekel trollbundit tusen och åter tusen läsare.Gårdarna runt sjön är

berättelsen om den unga och moderlösa Diana, som, dyrkad av sin far och sin romantiske morbror, växer upp
på Stjärnö, den vackraste av alla gårdarna. Hennes väg genom livet är sorgkantad och tvingar henne från
hembygden, långt bort till fjärran länder. Men hennes längtan tillbaka till de gamla gårdarna blir till slut

alltför stark...

Jag kom att tänka på boken Gårdarna runt sjön. Streaming Dates Reviews News Watchlists People Press.
Exteriörtagningarna gjordes till en del i autentiska miljöer runt sjön Åsunden men för just gårdarna runt sjön

valdes gårdar i Stockholms närhet detta senare på grund av flera skådespelares bindning till andra
engagemang i Stockholm.
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Ihastu maan laajimpaan valikoimaan äänikirjoja ja ekirjoja yli 10 000 kirjaa moneen makuun ja aina parhaat
tarjoukset. Detta är den första letterboxgömman i serien Gårdarna runt sjön. Stedets historie er spækket med
spændende historier lige fra Gustav Vasas frieri til slottets eget spøgelse. Gårdarna runt sjönutgör den första
volymen i en romansvit om nio böcker som nu nyutges i eboksformat av Melker Förlag. Sparres fotspår. långt
långt tillbaka i tiden. Birgit Th Sparres Gårdarna Runt Sjön Trakten runt Åsunden är en gammal kulturbygd
med ett vackert landskap som präglas av inslag av lövdungar och öppna fält och som ibland har kallats ett

stycke Sörmland på gränsen till Småländska höglandet. Torpa Stenhus. Se Gårdarna runt sjön på nettet. Finns
även som. Ta del av bygdens och författarinnans spännande historia medan ni njuter av den fantastiska

naturen runt sjön Färden går mot Ulricehamn och Café. Gårdarna runt sjön av Birgit Th Sparre Vad är det som
gör en bok eller en serie med böcker till en klassiker? Inte vet jag men jag tror inte att jag är ensam om att
tycka att Gårdarna runt sjön av Birgit Th Sparre är en riktig klassiker. FREE shipping on qualifying offers.

Inspelningen av Gårdarna runt sjön påbörjades och avslutades.
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