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Sjove og hyggelige romaner  
 

  
 

Bergstrand, Mikael 

Tåge over Darjeeling 

Modtryk, 2014. - 376 sider  

 

Göran småkeder sig i Sverige, så da hans gamle ven Yogi skal giftes i 

Indien, er han ikke sen til at acceptere indbydelsen. Men før han ved af 

det er han medejer af en teplantage og involveret i lyssky affærer 

 
 
 

Puértolas, Romain, f. 1975 
Den utrolige historie om fakiren, der sad fast i et IKEA-skab 
Rosinante, 2014. - 252 sider  

 

Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser til Ikea i Frankrig for at 

købe en sømseng på tilbud. Sengen er udsolgt, men han møder en 

kvinde i cafeteriet. Han vælger at overnatte i Ikea og må gemme sig i et 

Ikea-skab,  som snart efter er på vej til England 

 
 

Rindel, Gerd 
Her sker aldrig noget 
Turbine, 2014. - 182 sider  

 

Kollektivroman om en lille søvnig stationsby i provinsen i 1960'erne, hvor 

livet går sin vante gang og hver passer sit. Men under overfladen 

gemmer der sig mange hemmeligheder og sladderen trives i det lille 

samfund 

 
 

Bivald, Katarina 

Læserne i Broken Wheel anbefaler 

Lindhardt og Ringhof, 2014. - 395 sider  

 

28-årige Sara lever et stille liv i Sverige, hvor hun arbejder i en 

boghandel. En brevveksling med 75-årige Amy fra USA om deres fælles 

kærlighed til bøger får Sara til Iowa,  hvor hun tvinges til at se verden i 

øjnene 

 

 

 

 
 

Dillon, Lucy 

Ensomme hjerter og herreløse hunde 

Bazar, 2014. - 470 sider  

 

39-årige Rachel fra London arver et hundeinternat og flytter på landet 

for at finde fodfæste, efter at hendes kæreste gennem ti år pludselig 

hellere vil prioritere konen.  Hun skal beslutte sig for, om hun vil drive 

stedet, der også byder på en irriterende dyrlæge 
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Nordiske romaner 

 
 

Lyberth, Juaaka 

Godt i vej : roman 

Nuussuaq, Milik, 2014. - 290 sider  

 

Generationsskildring fra den kulturelle smeltedigel som er 1960 og 1970. 

Også på Grønland, hvor en boglig stærk grønlandsdreng udfordrer livet 

på kost- og realskolen i Nuuk omgivet af tidens toner,  og et 

ungdomsoprør, der rumler 

 
 

Guðmundur Andri Thorsson 

Valeyri-valsen : fortællekreds 

Roskilde, Batzer & Co, 2014. - 205 sider  

 

16 fortællinger, der tilsammen giver et billede af livet i den lille fiskerby 

Valeyri. Kata cykler gennem Valeyri på sin vej mod aftenens kor-koncert. 

Mange ser hende og hilser og alle har de deres egen historie,  der er 

bundet til byen, landet - og hinanden 

 
 

Ragde, Anne B. 

Jeg har et tæppe i tusind farver 

Rosinante, 2014. - 251 sider  

 

Varmt og hudløst portræt af Birte, forfatterens danske mor, som 

arbejdede på fabrik i Trondheim og var kompromisløs eneforsørger for 

sine to døtre. Nu er hun døende,  og datteren gør status over sin mors 

liv og sine egne følelser 

 
 

Carmona-Alvarez, Pedro 

Og vejret skiftede, og det blev sommer og så videre 

Turbine, 2014. - 250 sider  

 

 

Da Johnny og Kari mister deres to små døtre ved en ulykke, flytter de fra 

USA til hendes hjemland Norge. De får en ny datter, men er det nok til 

at genskabe en familie,  parforholdet og ikke mindst finde fodfæste selv? 

 
 

Alvtegen, Karin 

Sommerfugleeffekten 

Tiderne Skifter, 2014. - 275 sider  

 

Bodil forlader sin mand, da hun får at vide at hun skal dø, datteren 

Viktoria bryder kontakten, og Andreas udvikler posttraumatisk stress 

efter et røveri. Tre mennesker når til et vendepunkt i deres liv 

 

Renberg, Tore 

Vi ses i morgen 

Gyldendal, 2014. - 558 sider  

 

I Stavanger i Norge krydser en række personer hinandens spor, da den 

enlige far Pål skal forsøge at komme sin bundløse gæld til livs, mens en 

kriminel bande skal finde deres ståsted i den moderne verden,  og nogle 

unge mennesker kæmper for kærligheden 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Lyberth%20Juaaka
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Amerikanere 
 

 
 
 

Tropper, Jonathan, f. 1970 

Syv satans lange dage 

Modtryk, 2014. - 339 sider  

 

Kort efter at have fundet sin chef i seng med sin kone, dør Judd 

Foxmanns far, og han tvinges til at sidde shiva med sin dysfunktionelle 

familie i syv lange dage 

 
 

Dicker, Joël 

Sandheden om Harry Quebert-sagen 

Rosinante, 2014. - 693 sider  

 

Den unge forfatter Marcus Goldman har skriveblokering og søger hjælp 

hos sin mentor, forfatteren Harry Quebert i en lille amerikansk by, men 

ender med at hjælpe med opklaringen af det mord på forfatterens 15-

årige muse og elskede, Nola, som Quebert anklages for 

 
 

Williams, John, f. 1922 

Stoner 

Lindhardt og Ringhof, 2014. - 302 sider  

 

Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA, bliver i 1910 sendt 

på landbrugsskole, men vælger litteraturens verden, bliver 

universitetslærer og vender ikke senere tilbage til forældrenes gård 

Englændere  
 

 
 

Kendal, Claire 

Bogen om dig 

Lindhardt og Ringhof, 2014. - 295 sider 

 

Clarissa Bourne fortryder bitterligt, at hun havde en engangsaffære med 

kollegaen Rafe. Han er blevet sygeligt besat af hende, og stalker hende. 

Clarissa forsøger at tackle sin situation. Men hvor besat er Rafe egentlig, 

og hvor langt vil han gå? 

 
 

Baker, Jo 

Huset Longbourn 

Gyldendal, 2014. - 399 sider  

 

 

Downstairs-historie som giver et helt nyt perspektiv på upstairs-historien 

i "Stolthed og fordom". En velskrevet, spændende og rørende fortælling 

om livet for foden af trappen i Mr. og Mrs. Bennets husholdning 

 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Tropper%20Jonathan%20f%201970
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Nordiske romaner 
 

 
 

Wahlberg, Karin 

Endnu er der håb 

Modtryk, 2014. - 467 sider  

 

Det er 1953, og polioepidemien hærger i Sverige. På det lokale sygehus 

er alle, høj som lav, påvirket af situationen, og ingen kan vide sig sikker 

på ikke at blive ramt af skæbnen,  hvad enten det er sygdom, død eller 

kærlighed 

 
 

Bäckman,Fredrik 

Britt-Marie var her  

PeoplesPress, 2014 – 380 sider 

 

Nogle gange sker der noget i livet, som gør, at man starter forfra. For 

Britt-Marie på 63 år var det en mand, som efter 40 års ægteskab valgte 

at være sammen med en anden kvinde. Om hun ville det eller ej, så var 

det i hvert fald hendes startskud til et nyt liv. 

 
 
 

Wassmo, Herbjørg 

Disse øjeblikke 

Lindhardt og Ringhof, 2014. - 286 sider  

 

Den norske forfatters selvbiografiske roman om en opvækst med 

overgreb, at blive mor som ganske ung, en krævende uddannelse og et 

ulykkeligt ægteskab 

 
 

Jacobsen, Roy, f. 1954 

De usynlige 

Rosinante, 2014. - 215 sider  

 

 

Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i Nordnorge, hvor naturen råder, og 

hvor der skal arbejdes hårdt for eksistensen 

 
 

Kent, Hannah 

Uindviet jord 

Hetland, 2014. - 415 sider  

 

I 1829 bliver den islandske tjenestekvinde Agnes Magnúsdóttir henrettet 

for drab, men begik hun virkelig ugerningen? I sin sidste tid bliver hun 

anbragt i forvaring hos en modvillig familie,  og brudvis fortæller hun sin 

historie til dem og en ung hjælpepræst  

 
 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Wahlberg%20Karin
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Krig og fred 
 

 
 

Kotov, Pëtr, f. 1955 

Øen og landet 
Gjern, Hovedland, 2014. - 407 sider  

 

Maj 1945: Bornholm bliver "befriet" af russiske soldater og de to gode 

venner, soldaterne Sergej og Pavel, må både passe på 

efterretningstjenesten, alkohol, fortvivlelsen og kærligheden,  mens der 

også tegnes et brutalt billede af Sovjetunionens historie 

 
 

Hope, Anna 

De savnede  

Klim, 2014. - 280 sider  

 

Året er 1920. Hetties bror overlevede krigen, men er nedbrudt. Evelyn 

mistede sin kæreste og Ada sin søn. Kvindeskæbnerne bindes sammen, 

da der dukker en dørsælger op i Adas hjem med en hemmelighed 

Krimi og spænding  
 

 
 

McCreight, Kimberly 

Sandheden om Amelia  

Lindhardt og Ringhof, 2014. - 411 sider  

 

Kate Barons teenagedatter Amelia begår selvmord ved at springe ud fra 

skolens tag. Kate nægter dog at tro at det var selvmord og beslutter sig 

for at finde frem til sandheden.  Men jagten på sandheden, giver 

samtidig Kate et indblik i et ubarmhjertigt teenageliv og løfter sløret for 

store hemmeligheder 

 
 

Rankin, Ian 

Med hånden på biblen 

Klim, 2014. - 397 sider. 

 

En simpel trafikulykke. En 30 år gammel sag der genåbnes, og skeletter, 

der vælter ud af skabene i Edinburgh. Ind i rodet kastes den erfarne 

politimand John Rebus,  der må trække på al sin snilde og erfaring i en 

sag, der truer med at rive ham med ned i dyndet 

 
 

Franklin, Tom 

Pukkelryg pukkelryg 

Klim, 2014. - 303 sider  

 

Den hvide Larry og den farvede Silas var en slags venner som børn og 

unge, da Larrys kæreste forsvinder, og han mistænkes for forbrydelsen. 

Mange år senere er Silas blevet den lokale betjent,  da Larry mistænkes 

for endnu en ung piges forsvinden  

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Kotov%20Pëtr%20f%201955
http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Hope%20Anna
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Truc, Olivier 

Fyrre dage uden skygge 

Modtryk, 2014. - 444 sider 

 

Nina og Klemet er nye makkere i ren-patruljen i den lille by Kautokeino, 

og de kommer på en kæmpe opgave, da renavleren Mattis findes død. 

Sagen viser sig hurtigt at rumme langt mere end først antaget 

 
 

Galbraith, Robert 

Silkeorm 

Gyldendal, 2014. - 486 sider  

 

 

Cormoran Strikes søgen efter en forsvunden forfatter, bringer ham tæt 

på et litterært miljø, som er fyldt med jalousi, hævn og magt  

 
 

Cleave, Paul 

Hævn  

Jentas, 2014. - 350 sider  

 
Edward har det godt i Christchurch i New Zealand. Smuk kone, fint job 

og dejlig datter. Men så myrdes konen. For at finde frem til morderen må 

Edward søge hjælp hos sin far,  en seriemorder der har siddet i fængsel 

de sidste tyve år 

 
 

Nesser, Håkan 

Levende og døde i Winsford 

Klim, 2013. - 327 sider 

 

Den midaldrende svenske tv-vært Maria er flygtet til Winsford i det 

sydvestlige England. Hun er drevet på flugt af en dramatisk begivenhed 

og har ændret sit navn. På heden sker uhyggelige ting,  og Maria må 

lægge en plan, for måske er der en, der leder efter hende 

Hyggeligt 

 
 

Moyes, Jojo 

En plus en 

Cicero, 2014. - 379 sider  

 

Jess er alene med sin stedsøn, der får bank af de lokale bøller og 

datteren, der er et matematikgeni. Jess gør rent for den rige Ed, som 

viser sig at være hendes og børnenes redningsmand på flere måder 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Truc%20Olivier
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Hellberg, Åsa 

Sonjas sidste vilje 

Gyldendal, 2013. - 143 sider 

 

Da Sonja uventet dør, efterlader hun sine tre veninder en enorm formue 

- en formue de kan få del i, hvis de ændrer deres liv og begynder at leve 

fuldt ud  

 
 

Constantine, Barbara 

Og så kom Paulette 

Arvids, 2014. - 237 sider  

 

Ferdinand på 70 år bor alene på en stor gård. Men tilfældigheder gør, at 

gården pludselig bliver beboet af mange forskellige mennesker i denne 

varme fortælling om solidaritet i et aldersintegreret bofællesskab 

Danske romaner 

 
 

Vinn Nielsen, Bent 
Den svævende tankbestyrer 
Gyldendal, 2014. - 245 sider 
 
Magnus er tankbestyrer et sted i Vendsyssel, hvor udviklingen er kørt forbi. Han 
funderer over tilværelsen sammen med sine få ansatte og kunder 

 
 

Pallisgaard, Signe Langtved 

Et andet sted 

Lindhardt og Ringhof, 2014. - 234 sider   

 

Anna indleder en affære med sin ekskæreste. Hun er ikke i stand til 

stoppe miseren før alt andet i hendes verden braser i grus. Mens verden 

er på sit sorteste indser hun også nogle ligeså grumme ting fra sin 

barndom  

 
 

Marx, Vibeke 

Af ingenting 

Modtryk, 2014. - 328 sider  

 

Et portræt af hittebarnet Drine fra børnehjemmet Vibeshøj. Drine bliver 

tjenestepige, og med gårdmandssønnen får hun de uægte børn Enok og 

Agnes.  Som mor og senere hustru, må Drine leve med skammen over at 

komme "af ingenting", en skæbne der vil forfølge hende gennem hele 

livet 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Hellberg%20Åsa
http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Constantine%20Barbara
vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Vinn%20Nielsen%20Bent
http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Pallisgård%20Signe%20Langtved
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Høeg, Peter 

Effekten af Susan 

Rosinante, 2014. - 330 sider  

  

Susan har en særlig evne, der får folk til at være oprigtige. Denne evne 

må i brug, da hun og hendes familie bliver pålagt at finde tidligere 

medlemmer af en fremtidskommission og dens forudsigelser - en 

betændt og dødsensfarlig opgave 

 
 

Jørgensen, Marianne 

Bondeanger 

Hovedland, 2014. - 188 sider 

 

På en bondegård ikke langt fra Silkeborg og Århus, bor Anne-Mette 

sammen med sine tre døtre. Manden forlod hende to år tidligere og hun 

er ved at have fundet sine egne ben,  da eksmanden pludselig vil hjem 

igen 

 
 

Hørslev, Lone 

Dyrets år : en roman om Marie Grubbe 

C&K, 2014. - 233 sider  

 

Marie Grubbe (1643-1718) bor i Norge med sin mand, der er statholder. 

Hun tages i vinteren 1666-1667 i utroskab og står foran den store 

sociale deroute 

 
 

Jacobsen, Steffen, f. 1956 

Gengældelsen : spændingsroman 

People's Press, 2014. - 412 sider  

 

Af personlige grunde er politikommissær Lene Jensen kørt helt ud på et 

sidespor. Ved et tilfælde aner hun en forbindelse mellem et dødsfald på 

Nørreport Station og en selvmordsbombe,  der har dræbt 1.241 

mennesker i Tivoli. En ny terroraktion er under opsejling, og Lene og 

specialkonsulent Michael Sander er oppe mod stærke kræfter 

Blandet 
 

 
 

Zan, Koethi 

Du må aldrig - 

Punktum, 2014. - 301 sider  

 

I tre år bliver 18-årige Sarah holdt indespærret sammen med tre andre 

piger i en kælder i Oregon. De bliver torteret og ydmyget på alle 

tænkelige og utænkelige måder,  og ikke alle overlever. Nu står 

gerningsmanden til løsladelse, og i et forsøg på at forhindre dette 

begynder Sarah at undersøge, hvad der egentlig skete dengang 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Høeg%20Peter%20f%201957%2005%2017
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Jones, Brandon W. 

Pigerne fra Nordkorea 

Cicero, 2013. - 425 sider  

 

De unge kvinder Gyong-ho og Il-sun flygter fra et børnehjem i Nordkorea 

og ender som prostituerede først i Sydkorea og siden i USA. De 

undslipper bordellet, og hvor den ene klarer sig igennem med sin 

intelligens, bukker den anden under 

 
 

Otsuka, Julie, f. 1962 

Og vi kom over havet 

Hr. Ferdinand, 2014. - 191 sider  

 

I 1919 kommer en gruppe unge japanske kvinder til Californien, hvor de 

skal giftes med mænd, de aldrig har mødt. Der venter dem en hård og 

slidsom tilværelse i det fremmede,  men de fleste holder ud og kæmper 

for at skabe et liv for sig selv og deres familie 

 
 
 
 

Kender du? 
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