Feelgoodstjärnan Jojo Moyes tillbaka med verklighetsbaserad
historia!
Jojo Moyes är en av världens bäst säljande författare. Hennes böcker har sålt i närmare 40 miljoner
exemplar världen över och i 1,6 miljoner i Sverige. Bland hennes bestsellers finns titlar som Livet efter dig,
Etthundra mil och Sista brevet från din älskade. I Sverige är hon ett välkänt namn bland läsare som gillar
stora romaner med kvinnliga hjältinnor som känns lika äkta som älskvärda. Bergens stjärnor är hennes
första historiska roman och här får vi stifta bekantskap med ett gäng ridande bibliotekarier i 30-talets
Kentucky. Historien bygger på verkliga händelser. Moyes säger att det här är den roligaste skrivupplevelsen
hon någonsin haft, och en del av boken skrev hon faktiskt i Kentuckys bergstrakter. Denna vecka släpps
boken i handeln.

"Karaktärer så äkta att de känns som gamla vänner och en gripande story gör detta till en vacker och unik roman. Jag älskade
den och ville aldrig att den skulle ta slut." – Liane Moriarty
OM BOKEN:
1937: Alice Wright lever ett stillsamt och instängt liv med sina föräldrar i England. Ett frieri från den stilige amerikanen Bennett Van
Cleve ger henne hopp om luft under vingarna. Med honom vid sin sida, i exotiska Kentucky, hoppas hon att världen ska öppna sig
för henne. Men snart inser Alice att hon är mer instängd än någonsin. Bennett verkar mer intresserad av att träffa sina vänner (utan
Alice), och den strängt religiöse svärfadern, ägare till den lokala kolgruvan, anser att en kvinnas plats är i hemmet.
Så när staden efterlyser frivilliga kvinnor till att bli ridande bibliotekarier som en del av Eleanor Roosevelts nya satsning på
utbildning, anmäler sig Alice entusiastiskt. Kvinnornas ledare, som snart blir Alices främsta allierade, är Margery, den smarta,
självständiga dottern till en ökänd brottsling, en kvinna som aldrig bett om en mans tillåtelse för någonting. För familjeflickan Alice
är Margery mer uppfriskande och modig än någon annan hon mött, och hon anförtror sig allt mer åt henne allteftersom äktenskapet

är Margery mer uppfriskande och modig än någon annan hon mött, och hon anförtror sig allt mer åt henne allteftersom äktenskapet
med Bennett krackelerar.
Kentuckys Ridande Bibliotekarier blir snart kända vida omkring, och deras arbete är minst sagt strapatsrikt. De tampas med
beväpnade hembrännare och giftormar, snöiga bergssluttningar och översvämningar. Värst är ändå de män som inte ser med
blida ögon på friheten som uppdraget medför. Och vissa män är beredda att gå hur långt som helst för att stoppa dem.

ETIKETT:
Vår etikett på Bergens stjärnor är Feel all: Feel all eller för att citera Per Gessle, "alla känslorna på en och samma gång"!
Böckerna som bubblar och spritter av stora känslor, både sorg, bedrövelse och lycka.
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