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»En av 2010-talets bästa bokserier.« Sveriges Radio Kulturnytt

»Redin har en utsökt känsla för beskrivande detaljer, som ger
trovärdighet åt tidsmiljön. Jag vill egentligen inte jämföra med
Lars Widding men gör det ändå. Redin är bättre.« Corren

Göran Redin har nått en allt större läsekrets med romanerna i
Lövbergaserien, som utspelar sig under svenskt 1600-tal. Med

den fristående femte delen, En ensam färd, avslutar Göran Redin
sitt historiska epos om familjen från den lilla gården Lövberga i

Östergötland.

Syskonen Karin och Erik befinner sig långt hemifrån. Karin, som är i
Amsterdam med Louis de Geer, får det svårt och hennes hemlängtan
blir nästan outhärdlig. Eriks resa i Europa kantas av hemliga uppdrag
och uppror, men när hans eget liv hotas vänder han om och får ett

brev som kommer att omkullkasta hans värld.

Hemma på Lövberga går livet sin gilla gång, årstiderna avlöser



varandra och äntligen tycks familjen ha funnit ro på den lilla gården.
Men en gammal oförrätt kommer snart upp till ytan och blir

ödesdiger för hela familjen.

Hur ska det gå för syskonen från Lövberga? kommer de i denna
avslutande del att kunna slå sig till ro och äntligen nå fram till

platsen där de känner sig hemma?Med gripande karaktärer och ett
vackert språk förflyttar Göran Redin läsaren till det omvälvande
1600-talet. Handlingen varvar storpolitiska händelser med den lilla

människans glädje och sorg.

Fler pressröster om bokserien:

»Sviten följer ett galleri av personer i stormaktstidens och
trettioåriga krigets tid ... I växlande kapitel får vi följa deras

dramatiska kamp för att överleva barnsbörd, ståndshögfärd, krig,
svält och farsoter.« BTJ

»En värld av ljuva formuleringar ... Inte nog med att han kan berätta
intressant, han kan konsten att formulera sig också! Jag känner mig

inte på långa vägar färdig med Göran Redin som författare.«
Bloggen Boksann
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