
  

Elsker du  
«De syv søstre»  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Italienske netter 

Katherine Webb 

 

I 1921 reiser Clare Kingsley gjennom 
Sør-Italia til den lille byen Gioia del 
Colle. Hun skal treffe igjen 
ektemannen som jobber som  

arkitekt for landeieren Leandro Cardetta. Men 
da Clare stiger av toget blir hun møtt av en eim 
av blod og frykt. Byens fattige arbeidere er på 
desperat søken etter jobb, deriblant Cardettas 
nevø Ettore som er for stolt til å be om onkelens 
hjelp. Møtet mellom Clare og Ettore blir 
skjebnesvangert, og Clare forelsker seg 
lidenskapelig for første gang i sitt liv. 

Valentinas siste reise 

Santa Montefiore 

 

Mot slutten av andre verdenskrig blir 
en aristokrat funnet drept på brutalt 
vis i sitt italienske palazzo. Tjue år 
senere får det uoppklarte mordet 
innvirkning på livet til en ung kvinne i 

London. Da Alba oppdager et maleri av sin 
ukjente og avdøde mor, fører nysgjerrigheten 
henne på en reise fra England til den vakre 
Amalfikysten i Italia. Der vikles hun inn i den 
gamle mordsaken, og oppdager samtidig en 
forbudt sannhet. Det hun finner er  
hjerteskjærende, men det er også nøkkelen til 
hennes egen fremtid. 

Brevet til Stella                           
Iona Grey 

 

I 1943 møter Stella Thorne den   
amerikanske flyveren Dan Rosinski i 
ruinene av et krigsherjet London. 
Dette blir starten på et  

altoppslukende, men forbudt kjærlighets-

forhold mellom den gifte kvinnen og  
krigspiloten som risikerer livet i oppdrag gang 
på gang. De kjærlige brevene de sender  
hverandre blir deres eneste trygghet i en  
kaotisk hverdag. Mange år senere kommer 
unge Jess Moran til London, full av håp og 
fremtidsdrømmer. Men hun ender opp som 
hjemløs, mishandlet og livredd. Da hun snubler 
over et av Stellas brev fra krigen blir hun 
nysgjerrig. Jess trekkes inn i historien om en 
kjærlighet som har vart mer enn et halvt år 
hundre, og starter jakten på kvinnen med    
navnet Stella Thorne. 

 

 

Huset ved innsjøen             
Kate Morton 

 

Alice Edevane er en smart,  
nysgjerrig og uskyldig 16-åring. 
Somrene tilbringes i familiens 
idylliske feriehus. Etter et stort    
selskap på midtsommeraften 

oppdager Alice at yngstemann i søskenflokken, 
lille Theo, har forsvunnet. Etter dette vender 
familien aldri tilbake til feriestedet sitt. Flere tiår 
senere lever Alice et tilbaketrukket liv i London, 
etter en lang og suksessrik karriere som 
krimforfatter. Theos sak har aldri blitt løst. I 
Cornwall ferierer politikvinnen Sadie Sparrow i 
bestefarens hytte. En dag snubler hun over  
feriehuset. Huset vekker hennes nysgjerrighet. 
Dette blir starten på en rekke hendelser som vil 
bringe henne og Alice sammen og avsløre 
sannheter om både fortid og nåtid.  

Utarbeidet av Sølvberget  
for bibliotekene i Rogaland.  
Få flere lesetips på ditt bibliotek eller  
sølvberget.no/lesetips. 



 

Bringebærpiken 

Karen Swan 

 

Cassie er midt i feiringen av sin tiårs 
bryllupsdag, og har huset fullt av 
gjester, da hun oppdager at mannen 
er utro. Sønderknust flykter hun fra 
en beskyttet tilværelse i det landlige 

Skottland. Kelly, Anough og Suzy, venninnene 
hennes fra skoledagene, bestemmer at Cassie 
skal bo hos dem etter tur, fire måneder hos 
hver i New York, Paris og London. Sakte men 
sikkert finner Cassie fotfeste i sin nye tilværelse, 
og skaper seg et liv fjernere og fjernere fra  
mannen som lovet henne evig kjærlighet. 
Bringebærpiken er en fengslende, romantisk og 
hjertevarm roman om vennskap og en ung  
kvinne på søken etter sine egne verdier, sine 
innerste ønsker og hvem hun egentlig er.  

For evig 

Sarah Jio 

 

Kailey Crane har en attraktiv jobb og 
er forlovet med Ryan, som har alle 
kvaliteter en kvinne kan ønske seg. 
Etter en romantisk restaurantmid-

dag med Ryan får Kailey øye på en hjemløs 
mann på fortauet. Idet hun møter blikket hans 
får hun sitt livs overraskelse. Mannen er hennes 
tidligere kjæreste, den store kjærligheten, som 
en dag bare forsvant sporløst. I tiden som   
kommer hjelper Kailey ham med å komme til 
hektene igjen, noe hun holder skjult for Ryan.  
Til slutt kommer hun til et punkt der hun må 
bestemme seg for hva, eller rettere sagt hvem, 
hun vil ha.  

Den du ikke var 

Lucy Clarke 

 

Eva og Jackson har bare vært gift i 
åtte måneder da Jackson blir feid på 
havet mens han fisker. Knust av sorg 
bestemmer den unge enken seg for 
å oppsøke familien hans i Tasmania, 

som han ikke har hatt kontakt med på årevis. 
Jacksons far og bror ønsker ikke å dele noe av 
hans fortid med Eva, men snart avslører hun 
likevel løgnene ekteskapet var bygget på.        
Puslespillet hun legger viser et helt nytt og     
mørkere bilde av mannen hun trodde hun   
kjente. Hvordan skal hun kunne stole på noen 
igjen? Og hvordan skal hun gi slipp på følelsene 
for mannen som var hennes livs kjærlighet? 

Tilbake til Mandalay 

Rosanna Ley 

 

Eva Gatsby har i mange år vært    
nysgjerrig på bestefarens fortid. Hva 
opplevde han egentlig i Burma under 
andre verdenskrig? Da Evas jobb 
som antikvitetshandler fører henne 

til Mandalay bryter bestefaren stillheten. Han 
ber henne gi en chinthe (halvt løve, halvt drage) 
tilbake til sin rettmessige eier. Men forretning-

ene i Asia skal vise seg å bli både vanskeligere 
og farligere enn Eva trodde.  Samtidig avdekkes 
en kjærlighetshistorie som er like vakker som 
den er dramatisk, og som skal komme til å 
endre Evas eget liv.  

Hannah 

Nick Alexander 

 

Hannah ferierer på den franske  
rivieraen da hennes store  
ungdomskjærlighet plutselig dukker 
opp. Dermed kommer mange 
minner fra fortiden strømmende 

tilbake. Hannah overrasker seg selv ved  
plutselig å sette spørsmålstegn ved en  
tilværelse og et ekteskap hun hittil har vært 
godt tilfreds med. 

Slottet i regnskogen 

Elise McCune 

     
Dypt inne i den australske  
regnskogen ligger en slottsruin som 
bærer på en hemmelighet.  
Hemmeligheten forener tre 

generasjoner kvinner: to søstre som forelsker 
seg i samme mann under andre verdenskrig, og 
flere tiår senere, en ung kvinne som 
interesserer seg for sin egen bestemors 
mystiske fortid. Den unge kvinnen bestemmer 
seg for å oppsøke ruinene av slottet der 
bestemoren vokste opp for å se om hun kan 
nøste opp i historien.  


