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Frida Skybäck fångar 1800-talet! Ett engagerande drama om
kärlek och systerskap.

»Frida Skybäck har gjort det igen. Den sista och avslutande
boken om systrarna Stiernfors är precis lika underbar som de

två första.« Boktyckaren

Äntligen kommer den tredje fristående delen i Frida Skybäcks
uppskattade romanserie om systrarna Stiernfors! I Midnattssol möter
vi återigen de tre systrarna i 1800-talets mitt. Våren är kommen till
Rosenlunds herrgård och det råder ett fridfullt lugn. Men lyckan

visar sig vara både skör och tillfällig.

Ett oväntat besked från Cecilias make tvingar henne tillbaka till
Apelgården, där ett tungt ansvar vilar. I Lund kämpar Elisabeth för
ensamma mödrar och deras barn, som inte är välkomna till den

nyöppnade barnstugan. Yngsta systern Amelie lever ett glamoröst liv
som nygift med greve Carl Piper, men ett oväntat besök omkullkastar

hennes bekväma tillvaro.



Midnattssol är fortsättningen på historien om systrarna Stiernfors.
Det är ett fängslande drama om kärlek, systerskap och om att vara

kvinna under 1800-talet.

Fler pressröster om boken:

»Har du inte läst denna triologi - grattis, du har en underbar triologi
att läsa. Du som läst de tidigare två böckerna, du har det bästa kvar.«

Bloggen Boktokig

»Frida Skybäck har lyckats ännu en gång. Midnattssol är precis lika
bra och fängslande som de två tidigare böckerna om systrarna

Stiernfors ... Frida Skybäck gestaltar starka och levande
kvinnoporträtt med väl utmejslade personligheter.« Olivias

deckarhylla

»Det är tydligt att Skybäck lagt ner mycket research i projektet, och
miljöerna känns trovärdiga ... Midnattssol är en bra och välskriven
avslutning på trilogin om systrarna Stiernfors.« Bibliotekstjänst

»Frida Skybäck skriver ett trovärdigt porträtt av tiden och miljön ...
Jag tycker mycket om den här romanserien och rekommenderar den

varmt.« Västmanländskans bokblogg

»Skybäck fortsätter att leverera drama, och hon gör det bra ... jag
älskar att det ändå är lite girl power i de tre systrarna, fast de lever i

ett mer patriarkalt samhälle än vi gör idag.« Bokdjungeln

»Underhållande, gripande & välskriven!« Jennies boklista

»En välskriven bok som jag hade svårt att släppa om kvällarna.«
Småländskans bokblogg

»Systrarnas liv fängslar och Skybäcks språk får som alltid berättelsen
att flyta fram som en varm våg. Det är bara att följa med.« Mells a

geek

»Frida Skybäck skriver mycket trovärdigt om denna tid på 1800-
talet, man kan riktigt känna stämningen av miljön och tiden som

boken utspelar sig i ... Har du ännu inte läst denna serie
rekommenderar jag den väldigt mycket.« Zellys Bokhylla

»Jag har läst båda böckerna innan i serien och tycker att Midnattssol
är den bästa utav dem. Boken utspelar sig 1847 och det är intressant
att läsa om denna period som är ljusår från hur vi kvinnor lever idag.
Tack och lov för det! Boken är väldigt läsvänlig, den är otroligt

lättläst och de snabba växlingarna mellan de olika systrarna gör att



intresset hålla uppe hela tiden. Beskrivningarna av deras liv, språket
och miljöbeskrivningarna känns både levande och trovärdiga. Det

märks att författaren kan sin sak!« Villivonkans books

»Jag tycker om sättet som Frida skriver på, det är lätt att läsa och
man vill bara ha mer! Både spännande och romantiskt.

Rekommenderas!« Lollos Bokhörna

»Alla böckerna i serien Systrarna Stiernfors tycker jag känns
trovärdiga och väldigt genomarbetade. Jag läser ju just inga

historiska romaner annars, men den här serien har jag fastnat för.
Frida Skybäck är absolut en ny favorit!« Tina eh blogg

»Det här är en serie som jag tycker verkligen mycket om och den
fungerar nog både för den läsare som gillar historiska romaner och

den som i vanliga fall inte läser sådana. Har du inte läst böck
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