


I sommerferien er det tid til 
lystlæsning og til at tage fat på de 
romaner, der ikke er nået i løbet af 
året. Uanset om sommeren skal 
tilbringes ved stranden, i sommer-
huset, i storbyen, til søs – eller på 
sofaen – må bøgerne gerne være 
tilgængelige, underholdende og 
værd at bruge tid på.
Her finder du et bredt udvalg af 
det seneste års skønlitterære 
udgivelser. Her er både smalle og 
brede, tykke og tynde, feminine og 
maskuline romaner, som alle har 
det til fælles, at de er gode ”ferie-
bøger”. Deciderede krimier må du 
dog finde i en anden folder!

De hurtige til strandtasken
Når man er på farten er det dejligt 
med en bog, som ikke fylder for 
meget men som alligevel tilbyder en 
fuldgyldig oplevelse.

Aburas, Lone: 
Politisk roman 
143 sider     
Rebecca mødte tandlægen Robert 
over en rodbehandling, og nu forsø-
ger de at få deres dysfunktionelle, 
sammenbragte familie til at fungere. 

Al-Galidi, Rodaan: 
Autisten og brevduen 
171 sider
Rørende og skarpt portræt af auti-
sten Geert, der nærmest vokser op i 
en genbrugsbutik, hvor han forsøger 
at finde sin plads i samfundet. 

Boe, Carsten: 
Ødegården   
190 sider                              
Præcist kammerspil med fortættet 
stemning om et dansk ægtepar,  der 
tager på weekendtur til Sverige for 
at slappe af og komme helt tæt på 
hinanden – måske for tæt? 

Claudel, Philippe: 
Glemslens flod   
106 sider
Han mister sin unge kone og 
flygter fra de pinefulde minder til 
en lille fransk by. Små iagttagelser 
levendegør stemningen i en poetisk 
og medrivende fortælling om sorg-
forløsning.

Delacourt, Grégoire: 
Ønskelisten      
206 sider                             
Sorgmunter og charmerende 
fortælling om uanseelige Jocelyne 
med den lille sybutik, der  vinder 
den store gevinst i Lotto, hvorefter 
hendes liv tager en uventet drejning. 

Loe, Erlend: 
Fvonk     
211 sider
I vanlig veloplagt og underfundig stil 
fortæller Loe om en pjokket midald-
rende mand, der oplever absurde 
ting, som da Norges statsminister 
flytter ind hos ham, og de udlever 
deres indre drengerøv. 

Roth, Philip: 
Nemesis    
233 sider 
Levende person- og miljøskildring 
i tænksom beretning om en hed 
sommer i USA under 2. verdenskrig, 
hvor byen Newark bliver ramt af en 
polioepidemi.

Moppedrenge til fordybelse
Ferietid betyder god tid – og hvad er 
bedre end en bog, som tilbyder et 
helt univers, man kan flytte ind i?

Falcones, Ildefonso: 
Sigøjnerinden fra Sevilla  
783 sider 
Fyrig historisk roman, hvor to kvin-
ders liv skildres i en farverig tour de 
force gennem 1700-tallets Spanien.

Fortier, Anne: 
Amazonernes ring    
633 sider                           
Her er Dan Browns kvindelige arv-
tager med førsteklasses underhold-
ning. Historie, spænding og mystik 
blandes i en hæsblæsende jagt fra 
antikken til det 21. århundredes 
Europa. 

Hallgrimur Helgason: 
Kvinden ved 1000°       
465 sider 
En læseoplevelse i særklasse i 
et overdådigt og vildt fabulerende 
sprog og med en kynisk humor.  
80-årige Herbjörg har bestilt tid på 
krematoriet, men inden fortæller hun 
sin livshistorie.  

Hislop, Victoria: 
Tråden    
533 sider                            
En dejlig kulørt familieroman skildrer 
voldsomme begivenheder og 
heftig lidenskab op gennem det 20. 
århundredes Grækenland.
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Michelet, Jon: 
Havets helt 
– skovmatrosen   
795 sider                                  
Fremragende søroman med saft 
og kraft om et norsk fragtskib, der 
under besættelsen må sejle i konvoj 
over Atlanten. 

Riley, Lucinda: 
Pigen på klippen     
559 sider                                  
Opslugende familiesaga fra Irland 
med masser af romantik og hjerte-
sorger. 

Rutherfurd, Edward: 
Paris     
846 sider 
Forfatteren har begået endnu et 
uimodståeligt historisk mammut-
værk, denne gang et storby-epos 
om byernes by, der skildres gennem 
medrivende punktnedslag i årene 
mellem 1261 og 1968.  

Trigiani, Adriana: 
Skomagerens hustru    
543 sider    
Ciro og Enza er hovedpersoner i 
denne bredt anlagte familieroman. 
De mødes som børn i Norditalien 
og igen tilfældigt, da de begge er 
udvandret til Amerika. 

Kulturmødet
Vi kan alle blive klogere på eksoti-
ske steder og andre kulturer, mens 
vi sidder hjemme i lænestolen.

Andersen, Trine: 
Den røde jord i Mzuzu   
415 sider 
Charmerende kærligheds- og udvik-
lingshistorie om Alice, der flygter fra 
sit mislykkede liv i Danmark og slår 
sig ned i Malawi.

Bergstrand, Mikael: 
Delhis smukkeste hænder     
411 sider                    
Herlig livsbekræftende og humori-
stisk roman om en desillusioneret 
svensk midaldrende mand, der 
tager til det eksotiske Indien. 

Flanery, Patrick: 
Forsoning   
404 sider                    
Under  arbejdet med sin biografi 
hjemsøges en kendt sydafrikansk 
forfatter af fortiden under apartheid. 
Dramatisk spændende fortælling om 
etiske valg i en barsk tid.

Grjasnowa, Olga: 
Russeren er en, 
der elsker birketræer   
319 sider                       
Masja er barn af russisk-jødiske 
immigranter til Frankfurt og søger 
sin hjemstavn og identitet i en stadig 
mere globaliseret verden. En stærk 
samtidsroman fortalt med rå energi.

Hesseldahl, Morten: 
En tid til at dø   
306 sider                       
Politisk thriller om feltpræsten Kas-
per, der vender hjem fra Afghanistan 
og via sin stenrige bror inddrages i 
frihedsbevægelsen i et centralafri-
kansk land. 

Joinson, Suzanne: 
En cyklende dame i Kashgar   
345 sider                               
I et smukt sprog fortælles et drama 
med mange aspekter om en ung 
kvinde der i 1920’erne rejser til 
Østen for at missionere og om 
Frieda som er journalist i nutidens 
London. Til sidst forenes de to spor.

Kibler, Julie: 
Hjem   
366 sider                   
Inspireret af sin bedstemors historie 
giver forfatteren en gribende og 
tankevækkende læseoplevelse om 
racisme, venskab og kærlighed i det 
amerikanske sydstatsmiljø.

Magoola, Kirstine: 
Hvor mangotræerne 
er tunge af frugter    
251 sider
En ung kvinde oplever både 
kærlighed og personlig udvikling i 
det internationale miljø omkring den 
danske ambassade i Uganda.

Peters, Elizabeth: 
Den sidste kamel døde 
ved middagstid   
401 sider                           
Historisk spændingsroman om en 
ukonventionel kvindelig arkæolog 
og detektiv, der sammen med 
sin mand og søn arbejder i den 
sudanesiske ørken i slutningen af 
1800-tallet.

Smith, Zadie: 
NW    
371 sider                        
Med byens puls og slang som 
klangbund skildrer den internationalt 
anerkendte forfatter det nordvestlige 
multikulturelle London med to unge 
kvinder i centrum. 



Rejser og feriestemning
Måske skal rejsen forberedes – eller 
feriestemningen forlænges?

Albers, Anita: 
Feber    
254 sider                               
Stemningsfuldt tidsbillede fra 90’er-
nes backpackerkultur, da Astrid som 
nyuddannet lærer rejser til Ecaudor 
med et brudt kærlighedsforhold 
og smertefulde barndomsminder i 
bagagen.

Binchy, Maeve: 
Dage på Stone House Hotel   
349 sider 
En broget flok skæbner blandes på 
kryds og tværs under et ferieophold 
i en lille irsk by. Feel good fami-
lieskildring, perfekt til en hyggelig 
regnvejrsdag.

Foss, Kristian Bang: 
Døden kører Audi    
229 sider                          
Roadmovie i bogform med et 
fandenivoldsk drive om den kronisk 
syge og hashrygende Waldemar, 
der overtaler sin handicaphjæl-
per Asger til at tage med ham til 
Marokko. 

Graves, Tracey Garvis: 
Vores ø   
372 sider 
Medrivende moderne robinsonade 
om læreren Anna og hendes unge 
elev TJ, der efter et flystyrt strander 
på en øde ø.

Kinsella, Sophie: 
Bryllupsnatten   
391 sider                                 
Chick lit under eksotiske himmel-
strøg om Lottie, der i trods gifter sig 
med sin ungdomskæreste og tager 
på bryllupsrejse med forviklinger til 
Grækenland.

Kaarsbøl, Jette A.: 
Arrangerede udflugter   
263 sider                        
Letløbende, satirisk og lidt ond 
beretning om en charterrejse til en 
græsk ø, hvor grumt genkendelige 
familieproblemer spiddes.

Liksom, Rosa: 
Kupé nr. 6   
205 sider                     
I selskab med en ung finsk kvinde 
og en midaldrende russer rejser vi 
med Den Transsibiriske Jernbane i 
1980’erne gennem et iskoldt Rus-
land i forfald. Sproget er barsk og 
poetisk på samme tid.

Peetz, Monika: 
Tirsdagsfruerne   
334 sider                          
Der er masser af feriestemning med 
kant i denne humoristiske beretning 
om 5 meget forskellige veninder 
fra et franskkursus, der tager på 
pilgrimstur til Lourdes.

Historiske romaner
Det er fantastisk, at man også kan 
rejse i tiden …

Clifford, Ole: 
Katharerne            
557 sider                                    
Den katolske kirkes folkemord på 
katharerne i 1200-tallet og den 
danske hovedpersons aktuelle krav 
om en undskyldning fra Vatikanet 
skildres med baggrund i fornem 
research. 

Epstein, Jennifer Cody: 
Når himmelen falder ned  
374 sider 
Barsk, men velskrevet episk fortæl-
ling om tre familiers skæbne med 
udgangspunkt i bombardementet af 
Tokyo i 1945. 

Harman, Patricia: 
Jordemoderen fra Hope River    
366 sider                                  
Rørende fortælling om den unge 
jordemoder Patricia, der lever et 
nøjsomt og arbejdsomt liv i 1930’er-
nes USA og hjælper mange børn til 
verden både hos rige og fattige.

Krogh Andersen, Martin: 
Fordømte aber   
261 sider 
Aberne på Gibraltar bliver genstand 
for en strid mellem England og Spa-
nien under 2. verdenskrig. Herom 
berettes med smittende fortællelyst 
og sproglig fantasi.

Martigli, Carlo A.: 
Kætteren    
446 sider  
Med et plot som Pandoras æske 
fortælles om to munke, som i 1497 
tager på en vigtig rejse fra Tibet 
til Europa. De mødes af et brutalt 
magtspil med udgangspunkt i Rom.

Miller, Andrew: 
De uskyldige     
321 sider                        
Der er klassikerpotentiale i denne 
fremragende roman om en ung 
ingeniør, der i 1785 omgivet af et 
spraglet persongalleri skal rydde en 
kirkegård i Paris. 

Norfolk, Lawrence: 
John Saturnalls gæstebud   
437 sider 
Som dreng kommer hovedpersonen 
til en herregård, hvor han lærer at 
lave mad og bl.a. oplever den en-
gelske borgerkrig med gastronomi 
som omdrejningspunkt.



Spænding
Bøger man ikke kan slippe og som 
derfor kræver, at man lægger alt an-
det til side, er oplagt til ferielæsning.

Ballantyne, Lisa: 
Den skyldige    
401 sider                           
Intens og tankevækkende retsals-
thriller der stiller spørgsmålet om 
børn kan myrde.

Box, C. J.: 
Tre uger endnu    
310 sider  
Et ægtepars lille adoptivdatter 
kræves pludselig udleveret til den 
usympatiske biologiske far. I et 
desperat kapløb med tiden forsøger 
de at forhindre det sker.

Flynn, Gillian: 
Kvinden der forsvandt        
492 sider                            
En kvinde forsvinder sporløst fra sit 
lykkelige ægteskab på parrets fem-
års bryllupsdag. Totalt uforudsigelig 
handling og en djævelsk demon-
stration af mørket, der kan skjule sig 
under den blanke overflade.

Heijmans, Toine: 
På havet   
184 sider  
Rørende fortælling om angsten for 
at miste alt. En far er på en drama-
tisk sejltur med sin syv-årige datter 
langs Vestjylland til Holland.

Jensen, Liz: 
De ubudne    
254 sider                                    
Eminent velskrevet og med apo-
kalyptiske undertoner fortælles om 
hvordan børn verden over begynder 
at angribe de voksne. Læseren 
efterlades tankefuld – og en smule 
skræmt.

Le Carré, John: 
En skrøbelig sandhed    
349 sider                          
Le Carré fejrer 50 års jubilæum 
som romanforfatter og skriver som 
vanligt om intriger i diplomatiets og 
storpolitikkens verden. 

Niemi, Mikael: 
Faldvand     
300 sider                           
Fremragende, intens og basalt 
spændende beretning fra forfat-
terens hjemegn i det allernord-
ligste Sverige, hvor en dæmning 
bryder sammen og indbyggerne må 
kæmpe mod vandmasserne. 

Rogan, Charlotte: 
Redningsbåden      
225 sider 
En oceandamper forliser i 1914, og 
der er ikke plads til alle i rednings-
båden. På gribende vis følger vi den 
unge nygifte Grace og hendes kamp 
for at overleve.

Familien 
De nære relationer giver stof til 
vedkommende fortællinger.

Butler, Sarah: 
Ti ting jeg har lært 
om kærlighed    
331 sider                                  
Nedtrykt over et forlist forhold 
vender Alice hjem til sin fars 
begravelse, hvor en hjemløs mand 
dukker op. Det viser sig at være 
hendes biologiske far, og de to 
rastløse mennesker finder en sær 
samhørighed.

Garbers, Lotte: 
Laust     
237 sider 
Moderne roman med fragmenterede 
dele og et sindrigt plot fortæller om 
en mand i krise. Laust har det hele: 
dyr bil, godt gift, vellønnet job – 
men alligevel mangler der ligesom 
noget…

Genova, Lisa: 
Livet efter dig     
348 sider 
Meget gribende og velfortalt roman 
om to kvinder i sorg, der mødes: 
den ene har smidt sin utro mand 
ud, den andens lille autistiske søn 
er død. 

Glinvad, Simon: 
Min grønne himmel   
232 sider  
Lavmælt og poetisk fortælles om 
en mand, der forlader sin familie 
for at leve en eneboertilværelse. 
Der oprulles en historie om fædre, 
sønner og svigt.

Hornung, Eva: 
Hundedreng    
282 sider                                  
En 4-årig dreng bliver forladt i 
Moskva og overlever ved at blive 
adopteret af en hundefamilie. Vi 
lærer både noget om børns udvik-
ling, hundeadfærd og livet blandt 
hjemløse.

Ivey, Eowyn: 
Snebarnet    
448 sider 
Et barnløst par slår sig ned i Alaska 
som nybyggere omkring 1920. En 
lille mystisk piges opdukken bliver et 
vendepunkt i deres liv.
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Richardt Beck, Hanne: 
Familien Kammer   
485 sider  
En flot fortalt samtidsroman om 
den moderne familie på godt og 
ondt. Dea og Bents guldbryllup 
nærmer sig, men lykken er truet 
af søskendejalousi.

Shah, Saira: 
Mit år med Freya   
379 sider  
I et charmerende mix med fransk 
folklore og madopskrifter fortælles 
om det unge ægtepar, der flytter til 
Provence med deres nyfødte datter. 
Da hun viser sig at have en hjerne-
skade, må de kæmpe hårdt for både 
hende og parforholdet.

Têtevide, Anne Marie: 
Som dagene er    
302 sider  
Smuk skildring af et stykke 
danmarkshistorie gennem tre gene-
rationer. Varmt og lavmælt fortælles 
om det jordnære og ukomplicerede 
liv, som vil være genkendeligt for 
de fleste.

Uri, Helene: 
Kællinger    
405 sider                       
4 kvinder mødes på et latinkur-
sus og finder ud af, at de alle på 
forskellig måde er blevet enten 
forbigået eller misbrugt af mænd. 
Deres udspekulerede hævnaktio-
ner beskrives underholdende og 
humoristisk. 

Ward, Jesmyn: 
Hvad reddes kan   
267 sider                              
Vi er i Hushpuppy-land i Missis-
sippis sumpe, hvor den 16 årige 
gravide Esch bor med sin fordrukne 
far og sine tre brødre og oplever 
orkanen Katrinas hærgen i 2005.

Romantik
Hvad er mere velegnet til en dag i 
hængekøjen end en dejlig, opslu-
gende kærlighedsroman?

Callaghan, Mary Rose: 
Lidt af en skandale   
302 sider                                  
En irsk ”Tornfuglene” om forbudt 
kærlighed mellem en ung pige og 
en flot og sexet præst med cøli-
batløfte. Fin beskrivelse af meget 
anderledes samfundsnormer i et 
fattigt og katolsk Dublin for over 30 
år siden.

Dragnic, Natasa: 
Hver dag, hver time   
227 sider 
I en kystby i Kroatien mødes en 
dreng og en pige i børnehaven, og 
vi følger nu deres sødmefulde og 
vemodige kærlighedshistorie – med 
afbrydelser - indtil de er midald-
rende. 

Hamberg, Emma: 
Næste stop Rosengädda    
351 sider                              
Letlæst og humoristisk beretning om 
mennesker med rod i kærligheds-
livet og om venskaber, der trodser 
alder, klasser og køn. 

McEwan Ian: 
Søde tand   
400 sider                         
Meget charmerende engelsk roman 
om kærlighed og spionage under 
den kolde krig i starten af 1970’erne 
beskrevet med litterære narrestre-
ger. 

MacMahon, Kathleen: 
Det ender sådan her    
414 sider                          
Amerikaneren Bruno mister sit job 
i finanskrisen og drager til Irland 
for at finde sine irske rødder. Her 
møder han sin kusine, der slikker 
sårene efter en abort og et brudt 
forhold. 

Nicholls, David: 
Den evige toer     
383 sider                         
Trekants-kærlighedshistorie med 
sarkastiske bemærkninger om 
berømmelsens lyksaligheder og 
mediebranchens overfladiskhed.

Rhodes, Dan: 
Dette er livet   
408 sider  
Sort humor og en sarkastisk tone i 
en stilsikker og skæv kærligheds-
roman, der foregår blandt sære 
og vildtvoksende personer i et 
kunstnermiljø i Paris. 

Simon, Rachel: 
Historien om smukke pige    
372 sider                            
En rigtig hyggeroman om 4 
skæbner i 60’ernes USA. Lynnie er 
udviklingshæmmet, Homan er døv 
og sort. Da de forelsker sig må de 
flygte og tvinges til at efterlade de-
res baby hos en kvinde de møder. 


