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Urajärven kartano oli itäisen Hämeen mahtikartanoita ja sen värikkääseen historiaan mahtuu monta tarinaa ja
ihmiskohtaloa.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sofia oli kaunis kuin enkeli ja vasta viidentoista kun hänet vuonna 1830 vihittiin Urajärven kartanon Axel von
Heidemanin

kanssa.

Avioliiton

mahdollisuudet

onnistua

olivat

alusta

alkaen

vähäiset.u0026#xa0;u003cbr

/u003eu003cbr /u003e
Vielä kahden pojan äitinä Sofia oli itsekin kuin pieni lapsi, hauras, suloinen ja ailahtelevainen, kartanon emännyydestä
hän ei ymmärtänyt mitään. Sofiasta ei koskaan kasvanut aikuista naista, ja traagisen onnettomuuden seurauksena
hän menetti kokonaan mielensä tasapainon. u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sitten kartanossa alkoi tapahtua asioita, joita eivät seuranneet hyväksyvästi sen enempää aateliset kuin seudun
asukkaat.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Todellisiin tapahtumiin perustuvassa romaanissaan Elisabet Aho on tavoittanut upeasti aikakauden tunnelman.
1800-luvun kartanoelämä herää eloon sellaisena kuin sen kokivat isäntäväki ja tavalliset ihmiset.
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