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Storslaget romanepos om svenskt 1600-tal

»Redin har en utsökt känsla för beskrivande detaljer, som ger
trovärdighet åt tidsmiljön ... alla tre böckerna känns fullödiga

och välkomponerade ... Jag vill egentligen inte jämföra med Lars
Widding och Rune Pär Olofsson men gör det ändå. Redin är

bättre.« Corren

Stormaktstidens Sverige präglades av ett omåttligt självförtroende
hos den styrande makten. Bondpojkar skeppades iväg för att dö som
soldater långt hemifrån samtidigt som enorma rikedomar fördes hem

till landet.

Ett bräckligt liv är den tredje fristående delen i Göran Redins
storslagna epos om familjen från Lövberga gård i Östergötland.

Sverige är fast i kriget, och syskonen från Lövberga har skingrats för
vinden. Erik kämpar sida vid sida med den svenske kungen på

slagfälten i Tyskland och hans tvillingsyster Karin bär på ett oönskat



barn samtidigt som hon söker sig fram i tillvaron. Kvar på gården
finns storebror Anders, nyss räddad undan galgen.

Lövberga-serien är gripande läsning om krig, mod och kärlek. I sina
levande och tidstrogna skildringar gestaltar Göran Redin såväl
storpolitiska händelser som den lilla människans glädje och sorg.

Röster om boken:

»Ett bräckligt liv är lättläst, intressant och engagerande och jag läser,
läser och läser och kan inte sluta. Jag är stormförtjust i den här serien
och hoppas nu att det inte dröjer alltför länge innan jag får läsa mer

om syskonen från Lövberga.« Bloggen Boklysten

»Göran Redin skildrar med humor och allvar livets skeden och väjer
inte för de mörka gärningar som begås under kriget. Det är en

berättarkraft som det fullständigt lyser om, och som drar med mig
som läsare så jag har svårt att lägga ifrån mig boken. Och det finns
mycket, mycket mer att berätta, så jag har en god förhoppning om

flera böcker i den här serien.« Sladdertackans bokblogg

»Jag formligen älskar 1600-talet. Ynnesten att få ramla in i detta
århundrade och få läsa om det när Göran Redin skriver får alla mina
gränser att släppa allt ... formidabelt. Betyg 6/6.« Evas bokblogg

Sagt om de tidigare böckerna i serien

»En berättelse av hög klass som genast fångar läsaren ... Bara att läsa
och njuta.« Corren

»Utmärkt miljöbeskrivning och nyanserade personporträtt ger
historien liv.« Bibliotekstjänst
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