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Romantiskt drama i svensk herrgårdsmiljö

Norrsken är första delen i en ny serie med historiska kärleksromaner
av den uppskattade författaren Frida Skybäck. Vi kommer att få följa
systrarna i herrskapsfamiljen Stiernfors på Rosenlunds herrgård i
Skåne. Likt en modern Jane Austen skildrar Frida Skybäck de tre
systrarna och deras kärlekar, glädjeämnen och problem under 1800-

talets mitt.

Den äldsta systern Cecilia Stiernfors återvänder hem till Rosenlund
efter en lång tids frånvaro. Var hon egentligen har varit och vad hon
har gjort är höljt i dunkel, men hon är inte längre densamma. Djupt

olycklig drar hon sig undan, skriver och drömmer om att bli
författare. Mellansystern Elisabeth var tidigare hennes förtrogna men
har nu allierat sig med den yngsta, utlevande och provokativa systern
Amelie. Den enda ljuspunkten är lillebror Benjamin, som är ensam

arvinge till gården.

Föräldrarna är ivriga att få äldsta dottern bortgift och hittar en
lämplig kandidat i den franskättade adelsmannen Jacques Rousseau.
Cecilia tvingas in i ett äktenskap med en man hon inte älskar. För
vad är alternativet om hon inte gifter sig? Och vad vill egentligen
Ludvig som plötsligt dyker upp? Cecilia vet inte längre vad hon
känner när hon återser ungdomskärleken som reste till Italien och

sedan aldrig hörde av sig.



Norrsken är en stämningsfull och gripande skildring av en ung 1800-
talskvinnas begränsade möjligheter att bestämma över sitt eget liv.
Ett romantiskt drama för alla som älskar Downton Abbey och

systrarna Brontë.

"En godispåse för alla kostymdramaälskare!"
Vecko-Revyn

"Ett snöpt kvinnoliv. En dotter som gjort all skam till sin. Och en
mor som försöker rädda det som räddas kan. Frida Skybäck placerar
sin nya herrgårdsroman i mitten av 1800-talet. Romance är hett just
nu och de större förlagen dammsuger efter författare som behärskar
balansgången mellan romantik och banalt, mellan spännande och
förutsägbart. Här är ett lyckat resultat, om du gillar Simona

Ahrnstedt ska du absolut läsa Frida Skybäck."
Tara"Det är en intressant bild Frida Skybäck tecknar av det

inskränkta liv kvinnor i överklassen levde under 1800-talets tidigare
hälft. Begränsningen i att inte styra över sitt eget liv, vare sig det
gällde ekonomi eller äktenskap. Ramarna för uppförande var både
strikta och väl påpassade och beskrivs målande. ... Porträttet av

huvudpersonen Cecilia är fint tecknat och Skybäck har lyckats med
att lyfta fram hennes ångest över hur livet utvecklas sig. Det är en

sympatisk karaktär som förtvivlat försöker göra hela världen till lags
... Hon känns trovärdig och väcker läsarens sympati."

Litteraturmagazinet

"Du har semester. Du vill läsa något lättsmält men ändå lite komplext
och kanske till och med med mörka stråk. Du vill ha välskrivet,
historiskt och medvetet om kvinnors utsatthet. Komplicerade

familjerelationer, kärlek och förvecklingar. Du är inte rädd för att ge
dig in i en serie som ännu inte är färdigskriven. Är det så så tycker
jag absolut att du ska läsa Frida Skybäcks senaste bok Norrsken."

Fiktiviteter

"Vi lär känna Ceclia sakta men säkert och jag gillar henne bara mer
och mer ju längre in i storyn jag kommer. Till slut lider jag lika

mycket som hon när hon måste göra sitt val om hur hennes framtid
kommer se ut. Handlingen är fantastiskt smart upplagt. Cecilias

hemlighet är en stor del av boken och sakta sakta får vi ledtrådar om
vad som hänt i hennes förflutna, och det är så himla snyggt gjort! ...
detta blev en ny favoritbok och Norrsken har definitivt fått upp mina
ögon för historiska romaner. När boken är utläst känner jag bara att
jag vill tillbaka till Cecilia och längtar därför till resterande delar."

Bellas Bokblogg
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