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En romantisk och fängslande historisk roman av Elisabet Nemert! Månen lyser flammande röd den frostiga
höstnatten. Året är 1626 och Ingrid Ingemarsdotter rider i sporr sträck mot sitt hem, gården Näs nära
Skokloster.
Röd måne är ett djävulstecken, ett lockrop från den onde själv. Då vill man vara inomhus om man är rädd om
sin själs salighet.
Plötsligt bryts tystnaden av hjärtslitande gråt och trots sin oro stannar Ingrid till vid vägkanten. Där finner hon
ett över givet nyfött flickebarn.
Ingrid förstår att en olycklig kvinna har tvingats lämna barnet åt sitt öde och hon tar med sig flickan hem.
Trots efterforskningar i bygden lyckas man inte hitta modern och ryktet går att barnet är trollens bortbyting.
Men Ingrid tar henne som sin egen dotter och döper henne till Indra. Ingrid som är läkekvinna skänker Indra
all sin kunskap om de olika växternas botande egenskaper och redan som liten hjälper Indra sin mor i arbetet

med de sjuka som söker hjälp.
När Ingrid upptäckter att Indra har läkande händer måste det förbli en hemlighet. När häxjakten sprider sig
över landet drabbas även Skokloster och Indra tvingas fly till Stockholm. Röd måne är en romantisk och
fängslande roman om livet i 1600-talets Sverige, om drottning Kristina och den jämnåriga Indra och om hur
ödet låter deras vägar korsas.
Jag saknar dej 9. Färgerna är hämtade från brittiska unionsflaggan och sägs representera soldaterna som
stupade i första världskriget och norra Kanadas vita snötäcke. [9] Ett flertal olika modeller har föreslagits för
att förklara hur månen bildades för 4,527 ± 0,010 miljarder år sedan, ungefär 30–50 miljoner år efter att
solsystemet skapats.
Alla våra rullgardiner tillverkas på plats i Malmö, inga mellanhänder vilket syns på våra förmånliga priser.
Du behöver inte göra om hela trädgården för att få en vattensten att passa in och lite vattenliv n. Det finns en
vattensten och fontänsten för varje trädgård. Den stora bilden 5. Gruva 8. Röd klänning Rullgardiner är vår
kärnkompetens. Den stora bilden 5. [4] 6 1. Du behöver inte göra om hela trädgården för att få en vattensten
att passa in och lite vattenliv n. Flaggan antogs år 1965 och en av anledningarna sägs vara att Kanada int
Turkiets flagga blev officiellt antagen som nationsflagga den 5 juni år 1936 med proportionerna 2:3. Hem till
mina rötter igen 6. Danielas hus 7. Flaggan antogs år 1965 och en av anledningarna sägs vara att Kanada int
Turkiets flagga blev officiellt antagen som nationsflagga den 5 juni år 1936 med proportionerna 2:3. Dick
spitfire 2. [4] 6 1. Du behöver inte göra om hela trädgården för att få en vattensten att passa in och lite
vattenliv n. Förlorad värld 4. Dick spitfire 2.

