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Jag vill inte gifta mig. Jag vill lära mig att skriva. Jag vill se andra
platser. Mer än den här lilla byn. Far är gammal nu och jag vet att
jag ska bli drottning efter honom. Min fostermor vill att jag ska bli
en völva, en spåkvinna, som hon. Men jag vill inte! Jag vill leka ett
tag till, med Sten, med Njord. Jag vill att allt ska vara som förut.

Turids värld är en hård vikingavärld. Den vintern då svälten slår hårt
mot den lilla byn ställs allt på sin spets. Turid behöver använda alla
krafter hon har för att överleva - även sådana krafter som hon ännu

inte fullt ut har lärt sig att bemästra...

Kungadotterna är den första delen i Elisabeth Östnäs läsar- och
kritikerrosade trilogi Sagan om Turid.

Kungadottern vann Slangbellan för bästa debutbok i kategorin barn-
och ungdomslitteratur och så här lyder juryns motivering:

Sagan om Turid: Kungadottern är något så ovanligt som en historisk



skildring med inträngande psykologisk blick och ett rafflande äventyr
i samma berättelse. Dessutom skriven på ett språk som berikar. Med
fantasi och trovärdighet har Elisabeth Östnäs lyft vikingasagan till

ett dokument om människans djupaste livsvillkor.

"Elisabeth Östnäs har skrivit en av de mest genomarbetade
skönlitterära skildringarna jag läst om vikingatiden, en slags
uppvisning i folkbildning och sannolikt en blivande klassiker..."

Steven Ekholm, DN

"Det är uppfriskande med en feministisk vinkel på en historisk epok
som ofta skildrats ur ett manligt perspektiv, och med en hjältinna

som får vara både rädd och modig, självständig och otrygg, klok och
dumdristig. Turid är en karaktär som stannar kvar..."
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