
Charlotte Rørth: Jeg mødte Jesus  
Forfatteren fortæller om hvordan hun på en rejse til Spanien i 2008, får en  
uventet oplevelse, idet Jesus viser sig for hende. Hun har indtil da hverken  
været specielt religiøs eller søgende.   

Personlig og velskrevet beretning fra en lokal forfatter.  
Læs også: Gary Oates: Åbn mine øjne, Herre (om englebesøg mm)  

Joen Bille: Villa Ibsen 
To af nordisk litteraturs mest markante skikkelser, Ibsen og Bjørnson, blev forenet  
da deres børn giftede sig. Joen Bille beretter om slægtens kunstneriske og politiske 
indflydelse, og om privatlivets brogede mangfoldighed og dramatik, der især  
udfolder sig om slægtens italienske domicil Villa Ibsen  

Interessant slægtshistorie fra virkeligheden.  
Læs også: Malene Schwartz: Alba - en familiesaga 

 

Renée Toft Simonsen: Renée - at finde hjem 
Tidligere supermodel, Renée Toft Simonsen beretter om et liv ud over det  
sædvanlige med stjerner, kærlighed, stoffer, catwalks, mænd og sex.  
Om hendes kamp for at finde sin egen vej i livet og lære at håndtere angsten  
Meget personlig og åben beretning om et specielt liv. 
Læs også: Anne Linnet: Testamentet   
Mette Fugl: Fra koncepterne  

Ingrid Betancourt: Selv stilhed hører op 
Om den colombianske politiker Ingrid Betancourts 2321 dage i fangenskab  
som gidsel i den colombianske jungle hos guerillabevægelsen FARC  
En helt, helt fantastisk selvbiografi som Poul anbefaler til alle som  
et ”must-read”. Rystende stærk fortælling. 
Læs også: Amanda Lindhout: Huset i himlen  
Solomon Northup: 12 år  som slave  

Bear Grylls: Mod, sved og tårer 
Den tidligere elitesoldat (f. 1974) kendt fra tv-programmet "Ultimativ overlevelse", 
fortæller om sin opvækst, sin karriere i hæren, livet som tv-personlighed og de  
værdier han sætter højt  

”En rigtig mandebog” om et actionpacked og fascinerende liv. 
Læs også: Lars Møller: Jæger 200  
Chris Kyle: American Sniper 

TIL DIG... der kan lide gode historier fra det virkelige liv 
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INSPIRATION 

 

Ferie er læsetid…  
men hvad skal du læse? 

 
Vi anbefaler krimier, romaner  

og biografier for enhver  
smag 

 
Titler med dette 
symbol findes 
også som e-bog 
og/eller lydbog 

på eReolen 



Mechtild Borrmann: Den, der bryder tavsheden  
En tysk mand finder under oprydningen af faderens bo et SS-legitimationskort  
og et mystisk foto af en ukendt ung kvinde. Det er starten på en jagt efter faderens  
hemmelige fortid. En fortid med nutidige konsekvenser 

Spændende krimi om fortidens spøgelser og temaet 2. verdenskrig.  
Læs også: Richard Birkefeld: den der bliver tilbage har ret  
Philip Kerrs Berlin Noir-serie.  

Linda Castillo: Tvunget til tavshed 
Da liget af en ung kvinde dukker op, står den unge Kate Burkholder med sin første 
mordsag som politichef. Sagen trækker tråde til en 16 år gammel mordsag, og Kate 
må trække på sin fortid hos Amish-folket for at fange morderen  

Spændende og anderledes serie med amish-pigen der ender som  
politichef. Foreløbig 5 bind i serien på dansk. 
Læs også forfatterne: Karin Slaughter og Richard Montanari som også er 

Gillian Flynn: Kvinden der forsvandt 
På deres femårs-bryllupsdag forsvinder Amy sporløst fra sit lykkelige ægteskab.  
Nick bliver politiets hovedmistænkte, og fundet af Amys kompromitterende  
dagbog belaster ham yderligere. [...] Men hvad er det egentlig for et djævelsk  
plot den ene af ægtefællerne har udtænkt og hvorfor? 
Virkelig spændende pageturner. Holdt Signe vågen til 4 om natten  
fordi hun måtte læse den færdig.  Er også filmatiseret.  
Læs også: Jean Hanff Korelitz: Det burde du have vidst.  
 

Erik Axl Sund: Glaslegemer 
Krimi fra det stockholmske undergrundsmiljø, hvor en selvmordsbølge blandt  
unge cuttere kædes sammen med en række mystiske kassettebånd. Konstitueret  
kriminalassistent Jens Hurtig sættes på sagen 
En barsk sag fra forfatterparret med rødder i punken.  
Anbefales til læsere af psykologiske og lidt makabre krimier. 
Læs også Kragepigen-trilogien af samme forfattere.  

Arnaldur Indriðason: Nordmosen   
En mislykket opklaring af mordet på en ensom, ældre mand i Reykjavik sætter  
politiet på sporet af frygtelige forbrydelser i ofrets fortid  
Vi anbefaler denne islandske krimiserie på foreløbig 8 bind til dem  
der kan lide de skandinaviske krimiforfattere som Jo Nesbø og Jussi Adler-
Olsen. Kvalitetskrimier fra Island med lignende karismatiske  
hovedperson som Harry Hole og Carl Mørck. 
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TIL DIG... der ikke er bange for mord, blod og psykopati... 

H
eid

i an
b

efale
r 

Lo
n

e  an
b

efaler 

Jojo Moyes: Hende du forlod 
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  

Underholdende og romantisk. Passer lige til strandtasken! 
Læs også forfatterne: Kate Morton, Liane Moriarty og Victoria Hislop som 
også skriver populære underholdningsromaner 

Dorthe Njors: Kantslag 
En novellesamling med 15 grusomme, men humoristiske, fortællinger om  
mennesker på kanten. Mennesker, der knapt har styr på deres liv, og derfor  
forsøger at leve gennem andres.   

Noveller er rigtig gode til ferielæsning. Især hvis man er på aktiv  
ferie kan det være svært at holde styr på en roman. 
Læs også: Jacob Kokkedal: Tude-Tarzan (især til mænd) samt forfatterne 
Alice Munro, Ida Jessen, Jan Sonnergaard, Jesper Wung-Sung 

Stine Pilgaard: Lejlighedssange  
En ung kvinde flytter med sin kæreste ind i en andelslejlighed i Århus. Hun laver 
lejlighedssange og kommer derigennem tæt på de andre beboere i foreningen.  
Med humor fortæller hun om skæbner og møder i dagligdagen  

Skøn humoristisk roman om hverdagens absurditeter.  
Læs også: Stine Askov: Bid 
Amrit Maria Pal: Sådan nogle som os  
 

Kristin Marja Baldursdottir: Karitas—uden titel 
Islandske Karitas kommer i 1920'erne på Kunstakademiet i København. Tilbage på 
Island gifter hun sig og ender med en flok børn - uden mulighed for andet end at 
drømme om kunst. Men hun er stærk nok til at gøre sig fri  
Har du ikke allerede læst de to bøger om Karitas, har du noget til  
gode. Store romaner som man bliver draget ind i med det samme. 
Læs (eller genlæs): Herbjørg Wassmo: Dinas Bog-trilogien 

Nicole Krauss: Det store hus 
Et overleveret skrivebord bliver bindeleddet mellem fem forskellige menneskers 
fortælling om deres erindring og tab på forskellige kontinenter og til forskellige  
tider op gennem 1900-tallet  

En storslået roman med mange lag. Bør læses to gange, men det  
gør ikke noget, for oplevelsen er stor hver gang.  
Læs også: Siri Hustvedt: Det jeg elskede 
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TIL DIG... der vil læse om hverdag, historie eller romantik 
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