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HYGGELIGE OG ROMANTISKE ROMANER

Jenny Colgan  
Velkommen til Floras sommerkøkken
Modvilligt forlader Flora London og rejser til barndomshjemmet på øen Mure pga. en arbejdsopga-
ve. Opholdet på Mure giver hende mulighed for at forsone sig med fortiden, genoverveje fremtiden 
og måske glemme den håbløse forelskelse i sin chef Joel.

Lucy Dillon
Det største ønske
Da Caitlin og Eva modvilligt bliver bragt sammen, pga. en skilsmisse, tvinges de til at se store 
sandheder i øjnene. Og til at overveje hvad deres største ønsker virkeligt er?

Alix Rickloff
Vejen til London
Efter en skandale er Lucy Stanhope endt hos en skrap tante i krigstidens England. Med drømmen 
om en bedre fremtid sætter Lucy kursen mod London sammen med drengen Billy, der håber på at 
finde sin mor, men det umage par løber ind i problemer undervejs og får brug for hjælp fra nye og 
gamle venner.

Sara Perry
Uhyret i Essex
I 1893 ankommer den unge enke Cora til landsbyen Aldwinter i Essex, hvor folk lever i skræk for et 
søuhyre. Den lokale præst udfordrer hendes natursyn og stærke følelser opstår.

Liz Fenwick
Den uventede arv
Demi har ingen penge og intet arbejde. Stenrige Victoria er lige blevet enke og kan se frem til en 
klækkelig arv. Men hendes afdøde mand testamenterer anderledes og deler boet ligeligt mellem 
Victoria og sin uægte datter Demi. De bliver nu nødt til at samarbejde om ejendommen.

Santa Montefiora
Fyrtårnets hemmeligheder
Smukke Caitlin døde i en mystisk brand og nu hjemsøger hun sin mand og børn, som hun ikke vil 
forlade. Men hendes sjæl bliver sort af jalousi, da manden Conor bliver forelsket i kvinden Ellen. 
Caitlin vil for enhver pris forhindre at de får hinanden.

Joanna Bolouri
Hjem til jul
38 år og tæt på sidste salgsdato. Emily vil gøre hvad som helst for at undgå at skulle tage alene 
hjem til familiejul i Skotland. Men inkluderer ”hvad som helst” også at tigge sin irriterende nabo 
om hjælp?



KRIMI OG SPÆNDING

C. J. Tudor
Kridtmanden
Eddie og hans venner hænger ud som andre tolvårige, men da de først overværer en ulykke i et 
tivoli og senere finder et parteret lig, forandrer det dem og deres forhold for altid.

Jessica Fellows
Mitfordmordene
Krigssygeplejersken Florence Nightingale Shore bliver myrdet ombord på et tog. Hvad er årsagen 
til drabet, og hvem gjorde det? Snart er den unge barnepige Louisa, sammen med 16-årige Nancy 
fra Mitford-familien, dybt involverede i opklaringsarbejdet.

Robert Galbraith
Den hvide død (Krimiserien om Cormoran Strike og Robin Ellacott)
Den forhutlede privatdetektiv Cormoran Strike, har knap nået at restituere, før han atter kastes ud 
i et nyt mysterium. Denne gang om mordet på et spædbarn, for flere årtier siden. Atter har han 
assistenten Robin Ellacott ved sin side.

Elly Griffiths
Pigen under jorden ; Løgnens hus ; Huset på klippen ( Krimiserien om Ruth Galloway)
Den lidt excentriske arkæolog Ruth Galloway bliver involveret i en sag om to småpiger, der er for-
svundet med 10 års mellemrum. Sammen med politimanden Harry Nelson forsøger hun at opklare 
mysteriet ude i saltmarsken - et historisk, men også farligt landskab.

Angela Marsons
Tavse Skrig, Onde spil (Krimiserien om Kim Stone)
Fem mennesker myrder et barn og indgår en hemmelig pagt. Ti år senere myrdes de en efter en, 
imens en arkæologisk udgravning afslører nedgravede knogler ved et gammelt børnehjem. Kom-
missær Kim Stone vikles ind i opklaringsarbejdet.

Mikael Niemi
At koge bjørn
På baggrund af den virkelige historie om vækkelsespræsten Lars Levi Læstadius, fortælles om 
række dramatiske mord i den lille Nordsvenske by Pajala i 1800 tallet.

Jane Harper
Skoven
Som en teambuildingsøvelse sendes fem kvinder på en vandretur i Giralong Nationalpark, men fire 
dage senere er det kun fire af dem, der dukker op ved opsamlingsstedet; forslåede og forkomne 
og med hver deres version af, hvad der er sket.



DANSKE ROMANER

Leonora Christina Skov
Den der lever stille
Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien om sit liv med moderen og uden moderen. 
Moderen som aldrig ville acceptere at hendes datter er lesbisk.

Merete Pryds Helle
Vi kunne alt
Merle vokser op i 1970’erne i Værløse. Hun har det svært i skolen og derhjemme, hvor familien er 
ved at gå i opløsning med en syg mor og en ustabil far.

Helle Helle
de
Lolland i 1980’erne, med en 16-årig piges blik fortælles om hverdagen på gymnasiet og hjemme i 
lejligheden sammen med moren. Om alt det de kan dele, men også om morens sygdom og det, der 
ikke findes ord for.

Lisbeth Brun
Det ottende bud
Norske Siv flytter til Danmark for at leve sammen med sin kæreste Niels. Han er charmerende og 
fuld af liv, men passer det, hvad han siger, og har han definitivt forladt sin ekskone?

Ida Jessen
Telefon
Lisa er tilknyttet en telefontjeneste, som ensomme og selvmordstruede mennesker kan ringe 
anonymt til. En aften ringer en desillusioneret og livstræt kvinde, som det viser sig, at Lisa kender 
fra år tilbage, hvor hendes 7-årige søn blev dræbt af en flugtbillist.

Malene Ravn
I dine øjne
Erik har i 1930’erne og 1940’erne en hård opvækst i Aalborg som søn af en ung ugift kvinde og en 
kineser, der ikke vil kendes ved ham. Senere flytter han til København, hvor hans mål er at skabe 
en tryg ramme for sig selv og sin lille familie.

Lotte Kaa Andersen
Syv sind
I Hellerup krakelerer de pæne overflader, og hvor er lykken egentlig blevet af? Et par beslutter sig 
for at gå fra hinanden efter alt for mange år sammen, mens andre giver deres familie og hverdag 
en chance mere.



NORDISKE ROMANER

HUMOR

Jan Guillou
Dem der dræber drømme sover aldrig
Advokatfuldmægtig Eric Letang drømmer om en fælles fremtid i Sverige med sin elskede, den 
tyske advokat Gertrude, og deres lille barn, Erich Maria. Men politiet i Hamburg tror fejlagtigt, at 
Eric og Gertrude er terrorister.

Lars Saabye Christensen
Byens spor 1-2
Familien Kristoffersen og deres naboer og bekendte fra ejendommen Kirkeveien 127 i Oslo bliver 
fulgt i efterkrigsårene 1948-1951. Det er en tid med håb og drømme, men også med sorg og mod-
gang.

Golnaz Hashemzadeh Bonde
Det var os
Nahid flygtede som ung fra Iran til Sverige. Nu er hun ensom og kræftsyg og ser tilbage på sit liv. 
Levede hun det godt nok, og gjorde hun sig umage nok over for sin mor og sin datter?

Kathrine Marie Guldager
Bjørnen
Vibse, gymnasielærer i 50’erne, fyret fra gymnasiet pga. samarbejdsproblemer, datteren er flyttet 
og ægtemanden er en idiot. Hun flygter til deres hus i Sverige, og kommer under en snestorm til at 
stå ansigt til ansigt med sin indre frygt og vrede.

Joachim Meyerhoff
Fortiden er ikke hvad den har været
Selvbiografisk roman fra Slesvig, skrevet med selvironi og kærlig overbærenhed. Joachim vokser 
op som yngste, særdeles temperamentsfulde søn af overlægen på et psykiatrisk hospital. Den ret 
excentriske familie, med far som det egenrådige centrum, har patienterne som nærmeste nabo.



USA

HISTORISKE ROMANER

Tommy Orange
Der der
Om 12 personer med indianske rødder, hvis liv krydses på fatal vis til den store indianske danse-
fest, Powwow, i Oakland. Inden da hører vi om den sorg og kærlighed de 12 personer har gennem-
levet i deres liv, og som leder op til festen.

Lars Johansson
Ved ishavet
Margit er lige blevet alene med fire små børn, da tyskerne besætter fiskerbyen Berlevåg i Nordnor-
ge. Gennem Margit og hendes uægte datter på 10 år opleves 2. verdenskrig.

Kim Leine
Rød mand, hvid mand
I begyndelsen af 1700-tallet rejser guvernører og præster nordpå for at kolonisere Grønland. De 
bliver udfordret af grønlændere, der ikke vil som danskerne, og af sult og sygdom blandt folkene. 
Selv holder de høje herrer sig ikke tilbage, hvad angår fornøjelser og vellevned.

Kate Quinn
Kodenavn Alice
Historisk roman om to kvinder, fra hver deres tid i et krigsplaget samfund.

Minette Walters
De sidste timer
Da pesten, Den Sorte Død går i land i det sydlige England i 1348, flygter de der kan. Endnu flere 
smittes og dør, men en lille gruppe mennesker forskanser sig i frivillig isolation under Lady Annes 
ledelse på godset Develish.

Elizabeth Winthrop
Nådestolen
Det er en varm aften i Louisiana i 1943. Ved midnatstid skal den 18-årige Willie henrettes i den elek-
triske stol. Han er sort og har måske ikke begået den voldtægt, han er dømt for. Ventetiden er lang.



FLERE KRIMIER

Jens Henrik Jensen
Lupus
Niels Oxen sendes på en mission til Jylland for at opspore en ældre mand, der tilsyneladende er 
forsvundet. Oxen håber han vil at få et glimt af de vilde ulve i Jyllands natur, men Oxen må indse, at 
ikke alle ulve har fire ben.

Jesper Stein
Solo
Axel Steen har forladt politiet og står nu for den personlige sikkerhed hos erhvervsmanden Zorn. 
Et mord i Urbanplanen og en kidnapning tvinger dog Steen til at bruge sine gamle færdigheder. 
Vicky Thomsen møder modstand fra PET under mordefterforskningen.

Søren Sveistrup
Kastanjemanden
Makkerparret Thulin og Hess fra drabsafdelingen i København skal opklare en række grumme og 
bestialske kvindemord begået af en sadistisk og koldblodig seriemorder og som tilsyneladende 
involverer socialministeren.

Lars Kepler
Lazarus
Joona Linna er stadig ikke helt tilbage på sin gamle plads i politiet, da man finder hans afdøde 
hustrus kranium i en fryser hos et mordoffer i Oslo. Han drages igen ind i jagten på en grusom 
morder, hvis modus i skræmmende grad ligner den dræbte seriemorder, Jurek Walters.

Guillaume Musso
Pigen fra Broklyn
Raphaels forlovede Anna flygter ud af døren, efter at have afsløret noget om hendes dystre fortid. 
Nu går jagten ind på at finde Anna og finde frem til sandheden, inden Raphael måske vil miste 
Anna for evigt.



FAMILIEN

Celeste Ng
Små påsatte brande
Mia er kunstner og rejser rundt med sin datter. En dag kommer hun til byen Shaker Heights, og slår 
sig ned. Her møder hun familien Richardson, og mødet bliver skelsættende for alle parter.

Plum Johnson
De efterlod os alt
Forfatteren påtager sig lettet at rydde barndomshjemmet efter moderens død i en høj alder. Huset 
med de 23 værelser synes at være en uoverkommelig opgave, men langsomt tilføjer oprydningen 
nye elementer til forståelse af forældrenes liv og unikke historie.

Lisa Wingate
Inden vi blev jeres
I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med sine yngre søskende på familiens husbåd på Mississip-
pi-floden. Senere ender børnene på et børnehjem, hvor Rill må kæmpe med at holde modet oppe 
og søskendeflokken samlet.

Jodi Picoult
Det store i det små
Den sorte barnesygeplejerske Ruth anklages for mord på et spædbarn. Den efterfølgende retssag 
og de komplikationer, den medfører, har dybe rødder i det amerikanske samfund.

Maggie O’Farrell
Det rette sted
Den franske skuespiller Claudette og hendes amerikanske lingvistmand Daniel lever det stille liv i 
Irland med deres små børn. Hvilke valg har de truffet gennem livet? Hvilke usandheder og fortiel-
ser har gjort dem og deres familiemedlemmer til dem, de er?

Jojo Moyes
Stadig mig
Louisa Clark er rejst fra England til New York, hvor hun skal være personlig assistent hos en rig 
familie. Kæresten er blevet hjemme, og efter noget knas danner Louisa par med en newyorker. 
Forviklinger og uventede begivenheder tvinger Louisa til at gøre op med sig selv, hvordan hun 
egentlig vil leve sit liv.

Rosie Walsh
Manden der ikke ringede
Sarah og Eddie mødes tilfældigt og forelsker sig hovedkuls i hinanden. De tilbringer syv dage sam-
men i en lykkerus og planlægger en fælles fremtid. Først skal Eddie lige på ferie, men han ringer 
ikke tilbage. Er der noget, de ikke har fortalt hinanden?


