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Stjärneborg Alexandra Coelho Ahndoril boken PDF ”Jag ska, tänker han, nämna deras namn, se dem stiga
fram ur det okända, lyftas ur djupet. Trosslösa och befriade, likt vrakgods som plötsligt flyter upp. Röd

stjärna, vit stjärna och blå. Hårstjärna, kallstjärna, gasstjärna. De ligger, tänker han, som sådden i jorden på
åkern i väntan på skörden. Tyge suckar som redan mätt vid tanken på sitt verk, stjärnkatalogen som han

ämnar uppställa utifrån sina observationer. Ptolemaios stjärnkatalog, tänker han, har tusentjugoåtta stjärnor.
Tyge Brahes ska ha fler.”



Den sista april 1584 står Stjärneborg, Tycho Brahes underjordiska observatorium

färdigt på ön Ven, mitt i Öresund. Det räknades som ett av sin tids stora underverk. Men lika mycket som det
gav sin skapare ära och berömmelse, gav det honom avundsmän. Alexandra Coelho

Ahndoril debuterar med denna gripande och tankeväckande roman om längtan och fåfänga, om makt och
maktmissbruk. Men också om dem som kom i andra hand, familjen som valdes bort när Tycho Brahe försökte

göra sig evigt ihågkommen redan som levande.








”Jag ska, tänker han, nämna deras namn, se dem stiga fram ur det
okända, lyftas ur djupet. Trosslösa och befriade, likt vrakgods som
plötsligt flyter upp. Röd stjärna, vit stjärna och blå. Hårstjärna,

kallstjärna, gasstjärna. De ligger, tänker han, som sådden i jorden på
åkern i väntan på skörden. Tyge suckar som redan mätt vid tanken på

sitt verk, stjärnkatalogen som han ämnar uppställa utifrån sina
observationer. Ptolemaios stjärnkatalog, tänker han, har

tusentjugoåtta stjärnor. Tyge Brahes ska ha fler.”



Den sista april 1584
står Stjärneborg, Tycho Brahes underjordiska observatorium färdigt
på ön Ven, mitt i Öresund. Det räknades som ett av sin tids stora
underverk. Men lika mycket som det gav sin skapare ära och



berömmelse, gav det honom avundsmän. Alexandra
Coelho Ahndoril debuterar med denna gripande och tankeväckande
roman om längtan och fåfänga, om makt och maktmissbruk. Men
också om dem som kom i andra hand, familjen som valdes bort när

Tycho Brahe försökte göra sig evigt ihågkommen redan som
levande.
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