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Birgitta Bodil Busk Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1305. Stedet er Finsta i Sverige. Lagmand
Birger Persson står og betragter sin gård og sine tjenestefolk. Den lille Birgitta er 3 år og siger sin første hele

sætning.

Bodil Busk Sørensen tager os med gennem Birgitta af Vadstenas liv gennem barndom, ungdom og
voksendom. Gennem det baske liv middelalderen var. Gennem den kærlige forbindelse til faren. Gennem alle
de tanker, der formerede det særlige kald, Birgitta havde. Og vi følger den historiske, religiøse og kulturelle
ramme,der omkransede hendes liv. Forfatteren er gået både videnskabeligt og skønlitterært til værks. Hun har
fordybet sig i Birgittas ca. 800 skrifter. Hun har opsøgt de historiske steder, hun har været. Og så har hun

digtet lidt, for at fylde hullerne og skabe en spændende roman.

Om forfatteren: Bodil Busk Sørensen er født i 1934 og er uddannet lærer. Hun har undervist i dansk og musik
i hen ved 40 år! Gennem en årrække Amtsrådsmedlem. Har været med i oprettelsen af Museet for Religiøs
kunst i Lemvig. Har et langt forfatterskab bag sig indenfor undervisning og pædagogik. Bl.a. En bog om
Fadervor - om at sidde sammen et fortroligt sted (RPF 2007), Bibelen i ord og billeder (RPF 2006) og

Benedikt af Nursia (Alfa 2008).

»En læseværdig velskrevet biografisk, historisk roman om én af middelalderens helt store kvinde- og
kirkehistoriske skikkelser. Romanen fungerer både som en usædvanlig kvindeskildring fra tiden, og den giver

god indsigt i hverdagslivet og de politiske forhold.«
- Lektørudtalelse
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