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BESKRIVNING
Ett stjärnskepp från imperiet störtar på planeten Alpia i utkanten av det kända universum. Den enda
överlevande är en liten flicka, systerdotter till härskaren. Cassiopeia Orionis växer upp hos en familj av
bergsfolket - kärva invånare under guvernör Regulus styre. Hennes nya bror, Capric, drömmer om en
framtid på Stjärnfararakademin. Han vill lämna Utkanten och bli soldat. Det skulle vara ett sätt att få
uppleva äventyr och lämna den homofobiska miljö han har så svårt att underordna sig. Och trots deras
anspråkslösa uppfostran, lyckas syskonen navigera genom rymden och den myriad av relationer som alla
verkar flätas samman med deras. Cassiopeia och Capric chockeras av slavhandeln och blir skakade av den
brutale krigshövdingen Marsions framfart. Går det att stoppa honom? Och kommer verkligen Cassiopeia
en dag att kunna axla rollen som härskarinna?Detta är en intressant historia som utspelar sig i en fjärran
framtid men som har hämtat inspiration ur nordisk mytologi - tanken om att livets väv skapas av ödets
gudinnor. Boken handlar om att försöka förverkliga sina drömmar och att inse att man kan vara bra på
saker som andra inte känner till. Den handlar också om makt - vem har egentligen rätt att utöva den?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Bergsstjärnan av Pebbles Karlsson Ambrose - LitteraturMagazinet
Hennes första bok var en science fiction-bok som heter Bergsstjärnan och den andra boken heter Jag vet
inte var psykoser kommer ifrån. Om att ...
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Psykisk ohälsa - ett mörkt ämne som berör - Boktugg.se
Köp Kära mamma. En perfekt present till den som är eller har en mamma. "Novellerna är endast några få
sidor långa, vilket gör ...
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