Gode bøger til sommerferien
Anastasio, Trine Alexander
En nat i maj
Facet, 2006. – 328 sider.
Fra Rose fødes på landet i 1910, til hun som ældre besøger sit barnebarn i Paris, former
hendes liv sig med århundredet: fra den søde pige over det traditionelle, energiske familieliv
til den selvstændige enke.
+ eReolen (lydbog)

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.
+ eReolen (lydbog+ebog)

Grunwald, Lisa
Den uimodståelige Henry House
Politiken, 2010. – 430 sider.
Den forældreløse Henry House bliver udlånt af det lokale børnehjem og starter sit liv som
"øvebaby" eller "praktikbaby" med 6 mødre på Wilton College i efterkrigstidens USA. Det er
en barndom, som får vidtrækkende konsekvenser for hans liv og forholdet til kvinder.

Kinnunen, Tommi
Hvor fire veje mødes
Rosinante, 2015. – 342 sider.
Familieroman om tre generationers liv med hinanden i 1890'ernes Finland. Jordemoderen
Maria skiller sig ud, hun forsørger sig selv, og har en datter udenfor ægteskab. Datteren
Lahja får også et barn udenfor ægteskab. Årtier senere afdækker Kaarina alle familiens
løgne og hemmeligheder.

Kowalski, William
Eddies dreng
Cicero, 2001. – 342 sider.
Krigshelten fra 2. verdenskrig, Thomas Mann, mister sin eneste søn Eddie i Vietnamkrigen.
Tre måneder senere finder han et hittebarn på sin trappesten. På en vedlagt seddel står
der: Eddies bastard. Thomas, der siden sønnens død har set udsigtsløs på livet, har nu
pludselig en arving.

Rostrup, Henriette
Det år vi gik til begravelser
Politiken, 2015. - 312 sider
Jewel arbejder på et forlag i New York, men vejen dertil har været svær og har hun fundet sit
eget jeg?

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.

Zevin, Gabrielle
Historien om A. J. Fikrys liv
Lindhardt og Ringhof, 2015. – 280 sider.
I boghandelen på Alice Island er ejeren A.J. Fikry ved at udvikle sig til en vranten gubbe, da
en ung kvinde en dag efterlader den to-årige Maya i butikken, og Fikrys liv tager en helt ny
drejning.
+ eReolen (ebog)

En go’ krimi
Ahnhem, Stefan
Offer uden ansigt
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 477 sider.
Krimiserien med: Fabian Risk ; 1
Politimanden Fabian Risk vender tilbage til barndomsbyen, Helsingborg, og inddrages i
efterforskningen af en serie mord, hvor ofrene viser sig at være gamle klasse kammerater.
Hvem er den næste, og kan han nå at opklare sagen, inden det bliver hans tur?
+ eReolen (ebog+lydbog)
Börjlind, Cilla & Rolf: Springflod
Rosinante, 2012. - 438 sider.
Krimiserien med: Rönning og Stilton ; 1
Krimi fra Stockholm. Politieleven Olivia Rönning får som opgave at gennemgå en gammel
uopklaret mordsag. Hovedefterforskeren, Tom Stilton, har trukket sig og lever som hjemløs,
men Olivia får ham meget modstræbende med i opklaringen

Kepler, Lars
Hypnotisøren
Gyldendal, 2010. - 584 sider
Krimiserien med: Joona Linna ; 1
Eneste overlevende efter en brutal nedslagtning af familien, en teenagedreng, kan måske
fortælle om gerningsmanden, hvis han hypnotiseres. Lægen Erik Maria Bark med ekspertise
i hypnose gør det på trods af skæbnesvangre hændelser i fortiden. En jagt med døden i
hælene starter med kriminalkommissær Joona Linna i spidsen.

Lundholm, Lars Bill
Östermalmsmordene
Modtryk, 2003. - 351 sider.
Krimiserien med Axel Hake ; 1
En ung pige myrdes med 7 knivstik i Stockholms mest mondæne kvarter. Kommissær Axel
Hake støder mod kvarterets lukkethed, men kommer også bag den glittede facade.
+eReolen - hele serien (lydbog)
Melander, Jakob
Øjesten
Rosinante, 2013. - 334 sider.
Krimiserien med: Lars Winkler ; 1
Der skete noget forfærdeligt for en ung kvinde under anden verdenskrig, som trækker sit
modbydelige spor helt frem til nutidens København. Her står den erfarne politimand, og
tidligere punker, Lars Winkler både over for en seriemorder, en serievoldtægtsforbryder og
problemer på hjemmefronten.

Pedersen, Irene
Intet nummer
Gyldendal, 2012. - 351 sider
Johanne og Sander lever et fredeligt liv i Brønshøj med deres 7-årige søn, indtil nogen
begynder at forfølge og chikanere dem på det groveste. Hvem er stalkerne, og hvor langt vil
de gå? Og hvorfor?

Sveen, Gard
Den sidste pilgrim
Klim, 2015. - 466 sider.
En Tommy Bergmann-krimi ; 1. bind
En tidligere norsk minister og modstandsmand myrdes kort efter fundet af 3 skeletter, der
viser sig at stamme fra den norske besættelsestid. Er der en forbindelse mellem de 4 mord og
på hvilke måder?
+ eReolen (ebog)

Theorin, Johan
Sankt psyko
Politiken, 2012. - 415 sider.
Pædagogen Jan Hauger får arbejde i en børnehave, der er tilknyttet en retspsykiatrisk
sikringsanstalt for afvigende forbrydere. Jan har sine egne motiver til at søge jobbet, men
opdager snart, at han ikke er den eneste, der bærer på dybe hemmeligheder.

Rigtig god sommer 

