
Mads Nygaard: Frø  
People’s Press, 2015, 313 sider 

Knudemanden og frømandssoldaten Fritjof er i et dysfunktionelt ægteskab  
med Solveig fra Hirtshals. Deres barn Svend får ingen god barndom, og det  
giver senere stof til Svends børnebog, som hans egen datter ikke bryder sig  
om. 

Kirsten Myers: Sommerbarn   
Gyldendal, 2013, 314 sider 

Anne vokser op i Østjylland midt i 1960'erne. Hendes far er proprietær og  
hendes mor holder facaden udadtil, men bag den lever Anne et liv i higen  
efter forældrenes kærlighed og i konstant angst for sin voldelige storebror  

Maren Uthaug: Og sådan blev det  
Lindhardt & Ringhof, 2013, 205 sider 

En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse op i  
Sønderjylland. Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager derfor  
som voksen tilbage til barndommens land for at finde familie. 

Jens Vilstrup: Opland   
People’s Press, 2014, 321 sider 

Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi faderen pludselig dør.  
Hjemme blandt barndomsvenner og -fjender og omgivet af familiens  
fortielser, må han konfrontere fortidens dæmoner og hemmeligheder i et  
lukket minisamfund præget af mistro. 

Èdouard Louis: Færdig med Eddy Bellegueule  
Lindhardt & Ringhof, 2013, 205 sider 

Selvbiografisk fortælling om Eddy Bellegueule der ikke er som de andre  
drenge i den lille nordfranske flække, hvor han vokser op. Hans eneste  
chance er enten at prøve at passe ind eller at rejse væk. 

Noget i stil med… Forbandede Yngel  
Omsorgssvigt og den sociale arv. Når det ikke er nemt at være barn... 
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Liane Moriarty: Store små løgne  Politiken, 2015, 445 sider 

Tre kvinder bliver ført sammen, da deres børn begynder i skole. Omkring  
dem udspiller sig små og store dramaer, og selv de bedste familier gemmer på 
hemmeligheder  
Tjek også forfatterens andre romaner: Min mands hemmelighed, Hypnotisørens 
kærlighed (udk. nov. 2015) og Det hun glemte (udk. dec. 2015) 

Kate Morton: En velbevaret hemmelighed  Cicero, 2013, 467 sider 
 
61-årige Laurel er sammen med sine søskende ved morens sygeleje. Da hun var  
16, så hun sin mor slå en fremmed mand ihjel. Hvorfor? Og hvem var den unge  
Dorothy i krigsårenes London? bliver ikke uden komplikationer. 
Tjek også forfatterens andre romaner: Huset ved Riverton, En fjern hvisken og 
Den glemte have 

Jojo Moyes: Det sidste brev fra din elsker  Cicero, 2014, 493 sider 

En romantisk fortælling om to forhold. Som journalist falder Ellie over et  
kærlighedsbrev og afdækker et kærlighedsforhold fra 1960, hvor den nygifte  
overklassekvinde Jennifer har en affære.  
Tjek også forfatterens andre romaner: Hvalernes Sang, Brudeskibet, Mig før dig, 
Det store spring, Hende  du forlod., En plus en 

Victoria Hislop : Hjemkomsten  Bazar, 2014, 564 sider 
 
Sonia og Maggie rejser til Granada for at danse salsa og fejre Maggies 35 års  
fødselsdag. På en lille café møder Sonia den gamle tjener Miguel, der fortæller  
hende om cafeens historie og om den stolte og lidenskabelige Ramirez-familie,  
der spillede en rolle i den spanske borgerkrig. 
Tjek også forfatterens andre romaner: Øen, og Tråden 

Patricia Harman: Jordemoderen fra Hope River    
Cicero, 2013, 366 sider 

Den unge jordemoder Patience lever et nøjsomt og arbejdsomt liv i USA i  
starten af 1930'erne og hjælper mange børn til verden både hos rige og fattge. 
Tjek også den uafhængige efterfølger Trange tider i Hope River (2015)  

Noget i stil med… Orkideens Hemmelighed 
Slægt og hemmeligheder. Romantik og underholdning i velskrevet sprog. 

Mikael Bergstrand: Delhis smukkeste hænder   
Modtryk, 2012, 363 sider 

En desillusioneret midaldrende svensk mand tager til det eksotiske og  
anderledes Indien for at vende om på sit liv. Mødet med Indien bliver  
både overrumplende, humoristisk og kaster uventede gevinster af sig. 
Tjek også fortsættelsen: Tåge over Darjeeling 

Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne  Cicero, 2008, 213 sider  

Underfundig fortælling om de ugifte søstre Elida og Tilda på 78 og 72,  
hvis gammeldags, regelbundne liv i barndomshjemmet i Skåne får en  
spændende drejning, da Alvar Klemens fra Sundsvall bliver deres nabo. 
Af samme forfatter anbefales: Glimmerbøsserne og Sirile Gentlemen søges 

Catharina Ingelman-Sundberg: Med kup og kaffelikør  
Peoples Press, 2014, 400 sider 

Fem beboere på et plejehjem udtænker en plan for et storstilet kunsttyveri,  
der kan forsøde tilværelsen eller sende dem en tur i fængsel, men ikke  
meget går som planlagt. 

Fredrik Backman : Britt-Marie var her Peoples Press, 2014, 380 sider 

Britt-Marie er 63 og forlader efter 40 års ægteskab sin mand. Hun ender i en  
lille flække, hvor hun trods sin bedrevidenhed og sit rengøringsvanvid falder  
til og faktisk gør en forskel. 
Tjek også forfatterens nyeste roman ”Min mormor hilser og undskylder” 

Rachel Joyce: Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd  
Lindhardt & Ringhof, 2012, 307 sider 

Den netop pensionerede Harold Fry beslutter sig for at gå 800 km gennem  
England for personligt at aflevere sin hilsen med håb om god bedring til en  
kræftsyg kollega. På den lange gåtur erindrer han sit liv og reflekterer over de  
forkerte beslutninger, han har taget. 

Noget i stil med... En mand der hedder Ove 
Humor og hjertevarme. Rørende romaner med ældre hovedpersoner 


