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Bokhandeln på Riverside Drive av Frida Skybäck. 
 
Mitt boktips är en riktig feelgoodbok, som är skriven av Frida Skybäck. Hennes tidigare 
böcker utspelar sig alla i en historisk miljö, men denna är skriven för att utspela sig i nutid 
och på 1980-talet. 

Bokhandeln på Riverside Drive handlar om Charlotte som 
har förlorat sin man i en trafikolycka. Hon gräver ner sig i 
arbete och har svårt för att gå vidare. När hon ärver ett hus 
och en bokhandel i London av sin moster, som hon aldrig 
har träffat, blir hon minst sagt överraskad. Charlotte åker till 
London för att sälja bokhandeln så hon kan fortsätta med 
sitt liv. Men hon blir fäst vid bokhandeln och den speciella 
personalen som arbetar där. När Charlotte inser att 
bokhandeln håller på att gå i konkurs bestämmer hon sig för 
att göra vad hon kan för att få den på fötter igen. 
Tillsammans med Martinique och Sam lär sig Charlotte mer 
och mer om böcker och om hur en bokhandel fungerar, och 
hon får även reda på mer om sin moster. Varför hade 
mostern och Charlottes mamma ingen kontakt? Vad var det 
som hände när de var unga och reste till London 
tillsammans? Med hjälp av anteckningar och brev får 
Charlotte reda på allt mer om sin moster och när sedan Martinique berättar det hon vet, 
så faller de flesta bitarna på plats. 

En bok om kärlek, relationer, två generationer och mycket, mycket mer. 

 

Trilogin: Norrsken, Polarnatt och Midnattssol av Fr ida 
Skybäck 
 

                                            

När jag nu tipsar om Frida Skybäcks Bokhandeln på Riverside Drive, vill jag även tipsa 
om hennes tidigare trilogi i 1800-tals miljö. Böckerna heter Norrsken, Polarnatt och 
Midnattssol och handlar om de tre systrarna Stiernfors. Den äldsta systern i familjen är 
Cecilia och det är henne den första boken (Norrsken) främst handlar om. Cecilia har varit 
borta från familjen under en tid och när hon kommer hem har både hon och hennes 
systrar förändrats. Cecilia älskar att skriva och drömmer om att bli författare, men hennes 
föräldrar vill att hon gifter sig så fort som möjligt, men vad vill egentligen Cecilia? 


