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Hyggelige og romantiske bøger
Dillon, Lucy
Mine 100 ting
Bazar, 2015. - 499 sider
Byggeprojektlederen Gina er blevet skilt fra sin mand. Hun har altid været en
samler, men nu flytter hun ind i en ren, hvid lejlighed med alle sine flyttekasser.
Hun beslutter sig for kun at beholde 100 nøje udvalgte ting.

Grue, Anna
Italiensvej
Politiken, 2015. - 469 sider
I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn til København
for at skabe sig en tilværelse i sin mors hjemland. Men hvorfor er hun
nærmest på flugt? Og hvad med kærligheden?

Ahern, Cecelia
Kunsten at forelske sig
Gyldendal, 2015. - 337 sider
Christine møder Adam, da han er ved at springe ud fra en bro, og indgår
en pagt med ham. På 14 dage skal hun overbevise ham om, at livet er
værd at leve, men det bliver ikke uden komplikationer.

Potter, Alexandra
Magisk karma
NB Books, 2015. - 391 sider
Ruby Miller, der skriver kærlighedsromaner, er efter et brud med sin utro
kæreste endt i en skriveblokade. Hun tror ikke længere på kærligheden,
og hendes agent anbefaler hende en ferierejse. Hun tager til Indien for
at besøge sin søster. Indien er fyldt med farver, dufte og karma. Det
bliver meget mere end blot end ferierejse.

Noget der minder om DaVinci mysteriet
Caldwell, Ian
Det femte evangelium
Rosenkilde, 2015. - 573 sider
Pave Johannes Pauls sidste ønske er at samle Øst- og Vestkirken, men
forskeren Ugo Nogara vil åbne en udstilling om Jesu Ligklæde, som er en
bombe under genforeningen. Dagen før myrdes han. Præsten Simon
Andreou anklages, og broderen Alex kæmper for at rense ham.

Egeland, Tom
Nostradamus' testamente
Turbine, 2015. - 583 sider

Den norske arkæolog Bjørn Beltsø er på jagt efter et brev - Nostradamus
testamente, hvor den middelalderlige seere og spåmand Nostradamus i kodeform
røber sandheden om bl.a. Pagtens Ark.

Hemmeligheder og bedrag
Knight, Renée
Enhver lighed med nulevende eller afdøde personer er utilsigtet
Hr. Ferdinand, 2015. - 337 sider
Catherine Ravencroft gemmer på en hemmelighed, som kun hun kender.
En dag finder hun en bog, der afslører hemmeligheden. Hvordan kan det
gå til? Det er starten på en voldsom og nervepirrende deroute.

Korelitz, Jean Hanff
Det burde du have vidst
Gad, 2014. - 467 sider

Grace Sachs er en succesfuld psykolog og gift med en læge. Hun har skrevet en
selvhjælpsbog om, hvordan kvinder ikke følger deres intuition, når de vælger
partnere, og derfor er nemme ofre. Men så bliver en kvinde myrdet og Graces
egen mand forsvinder sporløst.
Hawkins, Paula
Kvinden i toget
Gyldendal, 2015. - 390 sider
Hver morgen sidder Rachel på toget og fantaserer om parret i et helt
specielt hus langs banen og deres perfekte liv. En morgen ser hun noget,
der chokerer hende, og da kvinden kort efter efterlyses, føler Rachel, at
hun må gøre noget.

Harrison, A. S. A.
Den tavse kvinde
Politiken, 2015. - 270 sider
Ægteskabeligt drama om psykologen Jodi og hendes mand Todd, som på
overfladen lever i et lykkeligt ægteskab. Men da Todd gør sin vens datter
gravid og vil gifte sig med hende, står Jodi til at miste alt og hun
arrangerer mordet på sin mand.

Ravn, Malene, f. 1971
Det eneste rigtige
Gyldendal, 2014. - 182 sider
Marie banker på Ninas dør. I hånden har hun Ninas mands tegnebog og
muligvis også hans barn i maven. Marie flytter ind hos parret og et
psykologisk trekantsdrama begynder.

Wolitzer, Meg
Hustruen
C&K, 2015. - 281 sider
Joan Castleman er på vej til Finland sammen med sin berømte
ægtemand, hvor han skal modtage en fornem litteraturpris, da hun
beslutter at ville skilles. Sent i livet har Joan fået nok af deres illusoriske
ægteskab og rollen som den altopofrende hustru.

Socialrealisme fra et sted i Danmark
Mortensen, Henning,
Kvinden i korshæren
Gyldendal, 2015. - 158 sider
Den stærkt ordblinde Frida Hansen reparerer puslespil i Kirkens Korshær
mens hun kurtiseres af kollegaen Søren Quickborn Madsen og genboen,
den afskedigede politimand, Henry Petersen.

Nygaard, Mads
Frø
People's Press, 2015. - 313 sider
Knudemanden og frømandssoldaten Fritjof er i et dysfunktionelt
ægteskab med Solveig fra Hirtshals. Deres barn Svend får ingen god
barndom, og det giver senere stof til Svends børnebog, som hans egen
datter ikke bryder sig om.

Langen, Ulrik
Tyven : den utrolige historie om manden, der stjal guldhornene
Politiken, 2015. - 363 sider
Historien om guldsmeden og urmageren Niels Heidenreich (1761-1844),
der var manden bag tyveriet og omsmeltningen af guldhornene i 1802

Nordisk med en kant – og en bestseller
Heivoll, Gaute
Over det kinesiske hav
Samleren, 2014. - 253 sider
I 1945 bygger et ungt norsk par et hus, der skal danne ramme om såvel
familieliv som en lille institution for værgeløse børn og voksne. Det går
fint og alle trives, indtil katastrofen pludselig indtræffer.

Flatland, Helga
Bliv hvis du kan, rejs hvis du må
Roskilde, Batzer & Co, 2015. - 237 sider
Tre kammerater melder sig til tjeneste i Afghanistan, og ingen af dem
vender tilbage til den lille norske bygd i live. Hvorfor tog de af sted?
Hvad drev dem? Ville de væk fra noget?

Andersson, Lena, f. 1970
Uden personligt ansvar
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 320 sider
Ester Nilsson er forelsket og helt besat af en gift mand, der egentlig ikke
vil have hende. Alligevel bilder hun i årevis sig selv ind, at han er på
nippet til at forlade sin kone, og at det snart skal være de to.

Jessen, Ida, f. 1964
En ny tid
Gyldendal, 2015. - 208 sider
Thyregod, 1927. Lilly er 50 år og netop blevet enke. I sin dagbog ser hun
tilbage på sit barnløse ægteskab med den knarvorne læge Bagge og på
alt det, der kunne være blevet anderledes, hvis hun havde truffet nogle
andre valg.

Ahnhem, Stefan
Den niende grav
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 490 sider
I Stockholm efterforsker Fabian Risk justitsministerens forsvinden. Det
udvikler sig til en grum sag med mange ofre og mange pinsler, og ikke
ret meget er, som det burde være.

Doerr, Anthony
Alt det lys vi ikke ser
Politiken, 2015. - 557 sider
Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore
radiotransmission, den blinde franske pige Marie-Laure, og
eftersøgningen af en uvurderlig juvel under 2. verdenskrig.

Gode historier
Burton, Jessie
Dukkemageren
Hr. Ferdinand, 2015. - 445 sider
Historisk litterær thriller fra 1600-tallets Amsterdam, hvor den nygifte
18-årige Nellas velhavende mand forærer hende et kostbart dukkehus,
der på mystisk vis begynder at spejle virkeligheden.

Mytting, Lars
Svøm med dem som drukner
Rosinante, 2015. - 442 sider
Siden forældrene blev dræbt i en fransk skov, har Edvard boet på
bedsteforældrenes gård i de norske fjelde. Da bedstefaren dør, sidder
han tilbage med mange ubesvarede spørgsmål om familiehistorien, der
efterhånden åbenbarer fortielser og tragedier.

Wattin, Danny
Hr. Isakowitz' skat
Politiken, 2015. - 233 sider
I nutiden tager en far, en søn og en farfar på en "skattejagt" til Polen en rejse, der skal fortælle noget om familiens fortid. Rejsen krydres med
fortællinger fra fortiden, hvor jødernes skæbne i Nazityskland spiller en
central rolle.

Webb, Katherine
En sang fra fortiden
Cicero, 2015. - 404 sider
I Sydengland fascineres 14-årige Mitzy i 1937 af kunstneren Aubrey og
hans familie. Mange år senere opsøger galleriejeren Zach egnen og
begynder at grave i de gamle hemmeligheder. Han ender med at finde
meget mere, end han havde turdet drømme om.

Krimi & spænding
Arnaldur Indriðason
Faldet
Rosinante, 2015. - 314 sider
Kommissær Erlendur afløses i denne sag af sin kollega, politibetjent
Sigurdur Óli, der har lovet en gammel skolekammerat at hjælpe med at
stoppe en kvinde, der afpresser skolekammeraten. Men kvinden bliver
brutalt overfaldet og Sigurdur står nu med en vanskelig sag, der trækker
tråde til den islandske bankverden.

Parsons, Tony
Syv små soldater
Rosinante, 2015. - 363 sider
En højtstående bankdirektør findes bestialsk myrdet på sit kontor. Hans
død efterfølges snart af flere. Hvad har de myrdede tilfælles?
Kriminalbetjent Max Wolfe er på sagen som kommer tættere og tættere
på Max Wolfe selv og dem han holder af.

Masterman, Becky
Route 66 morderen
Jentas, 2015. - 351 sider
Den 59-årige tidligere FBI agent Brigid Quinn forsøger at finde sig til
rette i rollen som pensionist og hustru. Da politiet pågriber en formodet
seriemorder, trækkes Quinn ind i en gammel sag, der vender op og ned
på alt.

De bedste fra udlandet
Tóibín, Colm
Nora Webster
Tiderne Skifter, 2015. - 343 sider
Autobiografisk roman. I den lille irske provinsby Enniscorthy kæmper
enken Nora en stille og stædig kamp for at overvinde sorg og finde vilje
til at starte et nyt liv, samtidig med at hun forsøger at holde nævenyttige
naboer og familiemedlemmer fra døren.

Christiansen, Rune
Ensomheden i Lydia Ernemans liv
Roskilde, Batzer & Co, 2015. - 248 sider
Den unge, svenske dyrlæge Lydia Erneman bor og arbejder i Norge, et
stilfærdigt hverdagsliv, hvor hun er tilfreds med at være alene men
møder ensomheden i forskellige afskygninger.

Healey, Emma
Elizabeth er forsvundet
People'sPress, 2015. - 347 sider
Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud, der er
ved at blive dement, der tager det alvorligt. Og hende er der ingen der
tror på, da hun ikke kan huske noget. Men fortiden rumsterer og den
husker hun meget detaljeret. Også det mysterie som alle andre
tilsyneladende har glemt.

Ferrante, Elena
Historien om et nyt navn (Napoli-romanerne, bind 2)
C&K, 2014. - 558 sider
I 1960'ernes Napoli går Elena i gymnasiet, mens veninden Lila har giftet
sig med den velhavende Stefano. Lila er ulykkelig i sit ægteskab, og
under et sommerophold på Ischia forelsker hun sig i Nino Sarratore, som
også Elena er hemmeligt forelsket i.

Kidd, Sue Monk
Fødselsdagsgaven
Gyldendal, 2015. - 420 sider
Sarah Grimké (1792-1873) er datter af en velhavende plantageejer i Sydstaterne. I
1803 får hun som 11-årig sin egen slave, Håndfuld, i fødselsdagsgave. Gennem de
næste 35 år fortælles om de to kvinders liv og kamp for et selvstændigt liv.

Spænding
Skov, Leonora Christina
Hvor intet bryder vinden
Politiken, 2015. - 355 sider
Syv forskere/kunstnere tager imod et arbejdsophold i en måned på øen Stormø ud
for Esbjerg. De opdager, at de ikke kan komme i kontakt med omverdenen, og
uhyggen breder sig, mens deres livshistorier fortælles til læseren og deres
indbydes forbindelse afsløres

Vlugt, Simone van der
Hvor intet kan røre dig
Punktum, 2015. - 245 sider
En dag da Lisa hænger vasketøj op i haven, dukker der pludselig en
mand op. Han tvinger sig adgang til huset og tager Lisa og hendes 5årige datter, Anouk, som gidsler. Samtidig farer en anden kvinde vild i
tågen

Goddard, Robert
En affære i Paris
Gyldendal, 2015. - 452 sider
En engelsk diplomat dør under mystiske omstændigheder i Paris i 1919,
hvor statsmænd forsøger at udrede trådene efter Første Verdenskrig.
Diplomatens søn, James 'Max' Maxted, vil have sandheden om faderens
død frem i lyset og vikler sig ind i en kompliceret affære, hvor venner og
fjender til forveksling ligner hinanden.

Feel good – og dog
Olsson, Linda
Solsorten synger
Aronsen, 2015. - 254 sider
Den ensomme og ulykkelige Elisabeth flytter ind i en lejlighed i
Stockholm, hvor hun holder sig for sig selv. Gode naboer bliver dog ved
med at banke på, og lige så stille opstår både venskaber og kærlighed.

Moyes, Jojo
Hende du forlod
Cicero, 2015. - 443 sider
I 1916 savner franske Sophie sin kunstmalermand, der er ved fronten,
men heldigvis har han efterladt hende et maleri. I 2006 hænger
maleriet hjemme hos den engelske Liv, som sørger over sin afdøde
arkitektmand. Nu gør Sophies efterkommere krav på maleriet.

Moriarty, Liane
Store små løgne
Politiken, 2015. - 445 sider
Tre kvinder bliver ført sammen, da deres børn begynder i skole. Omkring
dem udspiller sig små og store dramaer, og selv de bedste familier
gemmer på hemmeligheder.

Løkkegaard, Gitte
Sukker
Politiken, 2015. - 288 sider
Den 19-årige gymnasieelev Nina og hendes 35-årige chef, Thomas,
indleder et hedt og foruroligende kærlighedsforhold, men fortiden, og
Ninas uafklarede forhold til gymnasiekæresten Lauritz, sætter forholdet
under pres.

Harman, Patricia
Trange tider i Hope River
Cicero, 2015. - 397 sider
Becky Myers er sygeplejerske og ikke meget for fødsler, men under
depressionen i 1930'ernes USA må hun tage det arbejde, hun kan få.
Altså må hun ty til forefaldende arbejde og også bistå sin
jordemoderveninde Patience Murphy med fødslerne i Hope River.

Lee, Harper
Sæt en vagtpost ud
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 293 sider
26-årige Jean Louise er en selvstændig og uafhængig ung kvinde, der
tager borgerrettigheder som en selvfølge og ikke tænker i racer. Men på
en ferie i barndomsbyen i Alabama erfarer hun, at hendes nærmeste på
visse områder tænker helt anderledes.

Castillo, Linda
Sidste åndedrag
Hr. Ferdinand, 2015. - 363 sider.
Politichef Kate Burkholder fra Painters Mill i Ohio har en baggrund som
amish. Da hun får en sag, hvor en amishfamilie er blevet kørt ihjel af en
formodet spritbilist, bliver der rippet op i hendes fortid.

Kender du?

