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Roman
Sølvtøj og sød musik er en hjertevarm og charmerende roman om livets uventede drejninger,
skrevet af den populære svenske feel good-forfatter Ewa Klingberg.
Knap er Jeanettes mand lagt i graven efter en ulykke, før hendes svigermor kommer anstigende og
kræver at få lov til at flytte ind hos hende. Jeanette indvilliger modvilligt og søger tilflugt på
loftet, som trænger til en oprydning. Blandt alle de gamle støvede kasser og møbler gør hun et
uventet fund, der giver hende indsigt i en gribende skæbne fra 1800-tallet.
En tidlig morgen i 1874 stikker den unge, selvstændige bondedatter Mathilda af fra sin familie i
Stockmakarbyn. Samme dag skulle hun have været giftet bort til en ældre enkemand fra Rogberga
– men skæbnen vil, at Mathilda skal gå sine egne veje.
Sølvtøj og sød musik er andet fritstående bind i Huskvarna-serien. Bøgerne i serien følger
forskellige karakterer, der alle holder til på den smålandske Huskvarna-egn, og kan læses
uafhængigt af hinanden. Første bind, Kræmmerfund og kærlighed, udkom i sommeren 2020.
Udvalgte anmeldelser af første bind i serien:
”En meget velskrevet og opslugende feel good-fortælling. Et historisk element,
hygge, alvor, forviklinger og kærlighed. En varm og charmerende historie om venskab, kærlighed
og mod.” – catsbooksandcoffee.com
”Den er sød, romantisk og godt fortalt. En feel good-roman, som helt sikkert
indeholder rigtig mange fine facetter. Forfatteren får flettet de to sideløbende historier virkelig
godt sammen.” – livetidukkehuset.dk
”Det er en både romantisk og humoristisk roman. Den er skrevet i en let tone og har en høj
underholdningsværdi. Bogen er et rigtig godt bud på den perfekte ferielæsning.” – randiglensbo.dk
”Den mest fantastiske, hjertevarme roman om en kvindes forliste ægteskab og begyndelsen på et
helt nyt liv (…) sommerens hyggeligste bog.” – bogblogger.dk

Ewa Klingberg er blevet udråbt til Sveriges nye feel good-dronning. Hun er oprindelig uddannet
lærer, men lever i dag af at skrive.
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