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Arvingerne til Lindö Birgit Sparre Hent PDF Da Josephine Ehrenfalck, Grev Fredrik Adolfs søster,
testamenterer godset Lindö til sin afdøde bror Casimirs børn, lyder der et ramaskrig fra hele greveslægten.

Hidtil har søskendeparret Lory og Sixten Riddercrona levet i små kår i Paris, og da de ankommer til Lindö,
mærker de familiens hårde dom over dem som "udenlandsk pak". Men snart vinder de med deres naturlighed

og charme alles hjerter …

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Birgit Sparre (1903-1984) var en svensk forfatter fra Flen. Hun blev født under hemmelige omstændigheder
og voksede op hos et grevepar på herregården Sjöred indtil 1920. Efter farens død i 1919 flyttede hun

sammen med sin mor til Åsundsholm, hvor hun indledte sin digteriske karriere. Den første bog udgav hun, da
hun var 22 år og igennem mere end 50 år blev hun ved sin pen og udgav sin sidste bog, da hun var 73 år.
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ramaskrig fra hele greveslægten.

Hidtil har søskendeparret Lory og Sixten Riddercrona levet i små kår
i Paris, og da de ankommer til Lindö, mærker de familiens hårde
dom over dem som "udenlandsk pak". Men snart vinder de med

deres naturlighed og charme alles hjerter …

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Birgit Sparre (1903-1984) var en svensk forfatter fra Flen. Hun blev
født under hemmelige omstændigheder og voksede op hos et

grevepar på herregården Sjöred indtil 1920. Efter farens død i 1919
flyttede hun sammen med sin mor til Åsundsholm, hvor hun indledte
sin digteriske karriere. Den første bog udgav hun, da hun var 22 år
og igennem mere end 50 år blev hun ved sin pen og udgav sin sidste

bog, da hun var 73 år.
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