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Absolut gehör för sin huvudperson en gåta som berör och blir
levande i denna roman. En roman du absolut ska läsa i sommar.

Jakob Carlander, Östgöta Correspondenten

Jag stod framför staffliet, så liten, så obetydlig, men inom mig vällde
en sådan kraft att jag måste framåt.

Sekelskiftet 1900 industrialiseringen tränger ihop människorna i
städerna, tro och vetenskap bryts mot varandra och arbetares och
kvinnors krav på rättigheter ska snart för alltid förändra vår

världsuppfattning.

Mitt i denna tid lever och verkar Hilma af Klint. Hon målar som
ingen annan gjort tidigare. Hon tar hjälp av den mystiska

kvinnogruppen De fem och höga mästare från den andliga världen.

Hon är så övertygad om att världen inte är redo för hennes konst att
hon gömmer undan tavlorna allt eftersom de blir färdiga.



Det här är romanen om människan, konstnären och gåtan Hilma af
Klint. En berättelse om att följa sin inre röst, att försöka utföra det

omöjliga.

Anna Laestadius Larsson brinner för kvinnors rättigheter och
villkoren för kvinnors liv såväl i historien som i samtiden.

Hon har tidigare utgivit Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan, en
trilogi skriven ur kvinnornas perspektiv om livet vid det svenska

hovet och i Stockholm under åren 1774 - 1818.

Hilma af Klint är en av den svenska konsthistoriens sällsammaste
konstnärer och hon hittade ett unikt konstnärligt uttryck som

skulle möta förståelse först många år efter hennes död ... realistiskt
... fängslande, inte minst eftersom Hilma af Klints liv i sig utgör ett

rikt stoff. Ann Öhrberg, BTJ
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