
Norsk feelgood-roman om kvinnlig vänskap på Fiji!
Hur ska man spendera livets äldre dagar? Det funderar Kat, pensionär boende på Fiji, på en hel del. En dag bestämmer hon sig
för att skicka brev till sina fyra bästa väninnor från gymnasiet – kvinnor som sedan dess har glidit ifrån varandra – och bjuda in dem
alla till att lämna sina rutiner och lämna Norges kyla för Fijis värme. För gott. Kat blir inte utan svar. En efter en dyker de upp ...
Små bitar av lycka är den norska författaren Anne Østbys första roman för vuxna. En varm (ja, nästan tropiskt varm) feelgood-
historia om kvinnlig vänskap, misslyckanden och hur det aldrig är för sent att börja om. 

Anne Østby, journalist och författare, har själv aldrig varit rädd för att flytta på sig. Idag bor hon tillsammans med sin man i
Myanmar, men de har tidigare bott i bland annat Malaysia, Pakistan, USA och Fiji – där Små bitar av lycka utspelar sig. Så här
säger Anne själv om skrivupplevelsen:

"Medan jag arbetade med boken tänkte jag inte på att ’kvinnlig vänskap’ skulle vara ett uttalat tema. Men eftersom Små bitar av lycka handlar
om mogna liv som rymmer både tillbakablickar och nystarter, blir ju vänskapen mellan kvinnorna i Kats hus det band som håller ihop de olika
delarna. Ju äldre vi blir, desto viktigare blir människorna som kände oss sådana vi var. När banden i nutiden faller bort vänder man sig till det
tryggaste av det trygga, nämligen sina gamla skolväninnor. Och det kanske är det viktigaste med de goda kvinnliga vänskaperna: att de
rymmer så mycket, både det vardagliga och de stora känslorna."

OM BOKEN:

Jag har planterat mina fötter djupt i jorden här på Fiji, och jag tänker stanna här till min sista solnedgång. Kom och håll mig sällskap? Lämna
allt som inte fungerade bakom er!

När Sina, Maya, Ingrid och Lisbeth får varsitt brev med samma fråga, är svaret självklart. Deras gamla gymnasievän Kat, den äventyrliga, Kat
som flydde till Söderhavet så snart de tagit examen, har skickat en inbjudan som man bara får en gång i livet: kom och bo hos mig på min
kakaoplantage på Fiji. Kom och tillbringa dagarna med att äta choklad och pladdra som tonåringar igen, fria från män, bekymmer och kyla.
Kom och bli gamla i paradiset, tillsammans, som systrar. Vem kan säga nej till det?

Nu i sextioårsåldern har vännerna accepterat den lott de blivit tilldelade i livet. Sina är ensam förälder med pengabekymmer, försiktiga Maya
känner hur hon håller på att tappa greppet om världen, Ingrid är den eviga ensamvargen, Lisbeth har det på ytan perfekta livet och så Kat,
som nyligen blivit änka. Kvinnorna försöker anpassa sig till sitt nya liv tillsammans, och över dem vakar Ateca, Kats hushållerska, som ofta



som nyligen blivit änka. Kvinnorna försöker anpassa sig till sitt nya liv tillsammans, och över dem vakar Ateca, Kats hushållerska, som ofta
känner kvinnorna bättre än de känner sig själva. 

Omgivna av en azurblå ocean, kakaoträd och en lokal kultur som är fascinerande och underbart främmande, börjar vännerna hitta en ny
mening i tillvaron: de ska starta chokladtillverkning: bitterljuva små bitar av lycka. 

Vår etikett på Små bitar av lycka är A nice cup of tea: När man vill bli berörd men inte har någonlust att gråta oder? Vill ha någonting lite
merhemtrevligt, äkta och för all del, en liten kärlekshistoria också? Varsågod!
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