Kajsa Ingemarsson

Isobels vandring
Efter framgången med Hjärtats väg, Kajsa Ingemarssons banbrytande trilogi om människans dolda potential, gör hon nu en efterlängtad comeback som skönlitterär författare.
Den här gången lämnar hon vardagen och samtiden, och tar
oss med in i sagans förtrollade värld.
Isobels vandring är en magisk och suggestiv berättelse bortom
tid och rum. En vacker saga som låter oss följa med den unga
flickan Isobel och hennes vän Anived i deras spännande
sökande efter mannen med stenen, en mytisk gestalt vars
omtalade förmågor lockar dem långt från hemmets välbekanta trygghet.
Sagan leder de två ungdomarna över vidsträckta slätter, till
havets stränder och skogens mörka grönska, men också till
ödemarkens fruktlösa torka och ändlösa vidder. För att finna
det de söker är de dock tvungna att bege sig ännu längre bort,
mot det gåtfulla berget som hägrar i fjärran.
Längs vandringen möter de vänner och vägvisare av olika
slag, men framför allt möter de två sig själva.
Isobels vandring är en medryckande berättelse skriven på ett
skimrande vackert språk. Den tar oss med på äventyr, men
använder också sagans symboler för att leda läsaren mot egna
djup och reflektioner.
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Boken är illustrerad av Saga Mariah Sandberg som också
gjort omslaget. Hennes säregna och fantasifulla stil har gjort
henne till en av Sveriges mest efterfrågade illustratörer, och
de omsorgsfullt detaljrika teckningarna bidrar i hög grad till
sagans magi.
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