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Helvig er første bind i en planlagt romantrilogi, hvoraf også det andet bind er udkommet. Er en af de bedst
omtalte bøger fra 2008 i forskellige medier blandt andet TV2/Lorry.

Helvig har fået en skæv start i livet som uægte barn af en ung gårdmandssøn og en tjenestepige, og læseren
følger hende gennem mange prøvelser i hendes unge år.

På baggrund af imponerende og meget omfattende studier i datidens kilder har forfatteren rekonstrueret mere
end en spændende og tidstypisk pige- og kvindeskikkelse. En hel tids samfund, sogne og landsbyer har stået
model, og mennesker genopstår for øjnene af læseren. Alle personer i bogen er hentet ud af arkiverne, af

kirkebøgerne, og de har bibeholdt deres rigtige navne.

Der er over hele landet etableret læsekredse iWinni Østergards foreløbigt to romaner om Helvig, og
forfatteren er blevet en særdeles populær foredragsholder.

Winni Østergaard har tidligere arbejdet som journalist og skrevet børneteater, men Helvig var hendes debut
som romanforfatter.
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