
Cecelia Ahern: Mit livs øjeblik
Thaning & Appel, 2013. - 422 sider, illustreret

Siden Lucy Silchester blev forladt af sin kæreste, har hendes liv 
været noget møg. Men en dag bliver hun kaldt til samtale med 
”Livet”, som er en yngre mand. Sammen med ”Livet” er det nu 
tid for Lucy at gøre op og skabe forandringer.

Læs også: Kunsten at forelske sig; PS jeg elsker dig, Dagbog fra i morgen, 
Hvor regnbuer ender, Et sted i nærheden, Mit livs øjeblik, Gaven.

Lucinda Riley: Midnatsrosen
Cicero, 2015. 555 sider

Indiske Anahita får i 1911 mulighed for at komme på kostskole  
i England og forelsker sig i en arving til et gods. Hundrede år  
senere rejser hendes oldebarn Ari til England for at forske i 
hvad der skete med Anahitas søn.

Læs også: De Syv søstre, Engletræet, Pigen fra Napoli, Lavendelhaven, 
Pigen på klippen, Orkideens hemmelighed.

Hannah Richell: Familien Tides hemmeligheder 
Punktum, 2012. 388 sider.

Dora er gravid, men hun glæder sig ikke rigtigt og tvivler på  
om hun skal beholde barnet, derfor vender hun tilbage til  
familiens gamle hus for at konfrontere sin fortid og den  
hemmelighed der for 10 år siden splittede familien ad.

Hvis du holder af forfattere som Marcia Willett, Nora Roberts, Kate  
Morton og Rosamunde Pilcher vil du elske denne roman!

Jojo Moyes: Sommeren jeg mødte dig 
Cicero, 2016. 449 sider

To veninder forelsker sig i den samme mand i en engelsk  
badeby i 1950’erne. Mange år senere bliver den ene meget 
klogere på, hvad der egentlig skete.

Læs også: Toner i natten, Hende du forlod, Det store spring, En plus en, 
Hvalernes sang, Brudeskibet, Alene i Paris, Mig før dig og Efter dig. 
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Lucy Dillon: 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.

Læs også: Ensomme hjerter og herreløse hunde

Emma Hamberg: Næste stop Rosengädda 
Aronsen, 2013. 351 sider.

I den lille svenske by Rosengädda møder tre personer  
hinanden, Tessan, Jane og 13-årige Bror, og får langsomt styr  
på deres liv. Om venskaber, der trodser alder, klasser og køn.

Samhørende: Hjerter i brand (må ikke slukkes!)  og Forårsjagt

”I alle tre bøger møder man svensk stemning og følger  
hovedpersonernes finurlige vej gennem tilværelsen. Søde  
og hyggelige bøger!” Mette

Kate Morton: Lake House
Cicero, 2016. 483 sider.

Kriminalassistent Sadie Sparrow støder under en løbetur på et 
forladt hus og snart er hun dybt begravet i en 70 år gammel 
sag om et forsvundet barn. Sadie har mange forestillinger om, 
hvad der er sket med den lille dreng, men sandheden er mile-
vidt fra nogen teori.

Læs også: Huset ved Riverton, En velbevaret hemmelighed, Den glemte 
have og En fjern hvisken

Moriarty, Liane: Hypnotisørens kærlighed 
Politiken, 2015. 426 sider.

35-årige Ellen har et skønt liv som selvstændig hypnoterapeut, 
men drømmer om mand og børn. Da hun møder Patrick er 
der bare lige den komplikation, at der følger en stedsøn og en 
jaloux, stalkende ekskæreste med i købet.

Læs også: Min mands hemmelighed, Det hun glemte og Store små løgne

Marcia Willett: Svanesang
Cicero, 2016. 284 sider.

Tim bærer på en hemmelighed og flytter til fredelige  
Dartmoor. Familien her tager imod ham som én af deres  
og udviser stor kærlighed, drama samt omsorg. Men de har 
også sine egne hemmeligheder.

Læs også: Sommer ved floden, Postkort fra fortiden, Sommerhuset,  
Stemmer fra fortiden, Haven ved floden m. fl. 

Anna Grue: 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?

Anna Grue er mest kendt for sine krimier om Dan Sommerdahl, men  
har også udgivet romanenDet taler vi ikke om og novellerne De andre.

Kelly Rimmer: Mig uden dig
Lindhardt & Ringhof, 2016. 347 sider.

Lilah og Callum bor begge i Sydney. De er omkring 40 år og 
singler, da de forelsker sig i hinanden. Alt burde tegne lyst,  
men Lilah trækker sig igen og igen fra forholdet. Hun lider af  
en dødelig sygdom, som hun holder hemmelig for Callum.

John Green: En flænge i himlen og Jojo Moyes: Mig før dig omhandler 
også kærlighed & sygdom på rørende vis. 

Victoria Hislop: Solopgang
Bazar, 2015. 453 sider.

Femagustu på Cypern er en perle i middelhavet, men under 
idyllen vokser spændingerne. Venner er pludseligt fjender og 
nye overraskende venskaber opstår på tværs af politiske skel. 
Kun to familier bliver tilbage da byen bliver bombet.

Læs også: Tråden, Hjemkomsten, Øen og novellesamlingen Den sidste 
dans og andre historier.
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