


Højdespringere
 & bestsellere
Læs det, som de andre læser, så 
du kan danne dig dit eget indtryk 
af de bøger, som andre taler om.

Søren Ulrik Thomsen
Store Kongensgade 23
– et essay
Gyldendal, 95 sider
Lyrikerens erindringsessay med nedslag i perioden, hvor 
han flyttede med forældrene fra Stevns til København. 
Til læsere, der er interesserede i psykologisk prosa og 
læsere af erindringsbøger.

EMNE: BARNDOM, FORÆLDRE-BARN FORHOLDET, 
UNGDOM, BARNDOMSERINDRINGER, ERINDRINGER

Kristian Ditlev Jensen
Bar
Gyldendal, 391 sider
En sanselig og rå skildring af hovedpersonens massive 
alkoholmisbrug. Hovedpersonen deler navn med forfat-
teren og romanen cirkler om et misbrug uden nåde der 
river alt med sig og får alt til at styrte sammen. Til læsere 
af autofiktion.

EMNE: ALKOHOLISME, DRUK, ALKOHOLMISBRUG, 
FORFATTERE

Iben Mondrup
Vittu
Politiken, 328 sider
Vitus er grønlandsk og bliver adopteret af Alice og Stig. 
Alice’ grænser flytter sig, og hun udvikler med tiden et 
symbiotisk og grænseoverskridende forhold til adoptiv-
sønnen. Til læsere af socialrealistiske bøger og ny dansk 
litteratur.

EMNE: ADOPTION, ENSOMHED, MODERROLLEN, 
OVERGREB, FAMILIEN

Jens Vilstrup
Lalandia
Alpha, 422 sider
Tom og Nick er brødre. Efter en barsk opvækst på 
Lolland mister de som voksne kontakten. De kæmper 
deres egne kampe. Men måske er der håb for, at de 
stadig kan finde sammen? En rørende og velskrevet 
samfundskritisk bog til alle romanlæserne.

EMNE: FAMILIEN, MOBNING, PLEJEFAMILIER, SAMFUNDS-
FORHOLD, SOCIALE FORHOLD, VENSKAB 

Dorrit Willumsen
Tjeneren og hans søster
Gyldendal, 216 sider
En stilfærdig fortælling om en ældre kvinde, kaldet 
Søster, som får sin frihed efter sin dominerende brors 
død. Det er de små ringe i vandet, der danner det levede 
liv.

EMNE: SØSKENDEFORHOLDET, HEMMELIGHEDER, 
LÆNGSEL 

Johanne Bille
Når mænd forlader mig
Politiken, 224 sider
Marias liv er centreret og indrettet efter de mænd, hun er 
sammen med. Hendes egne behov træder i baggrunden, 
mens hun følger trop som villig statist i mændenes liv. 
Hendes drøm om en forfatterkarriere er druknet i et 
rutinejob og følgevirkningerne af overgreb. Et nutidigt og 
ungt kvindeliv til læsere af ny, dansk litteratur.

EMNE: IDENTITET, KØNSROLLER, PARFORHOLD, 
UTROSKAB, VOLDTÆGTSOFRE, ALKOHOLISME 

Valérie Perrin
Vand til blomster
Alpha, 521 sider
Poetisk fortælling om den elskværdige Violette Toussaint. 
Til læsere af store romaner, romaner om kærlighed og 
slægt og store fortællinger om livet og døden.

EMNE: DANNELSESROMANER, DAGBØGER, IDENTITET, 
MODERKÆRLIGHED, PARFORHOLD, ÆGTESKAB, 
VENSKAB 



Leif Davidsen
Lenins Bodyguard
Lindhardt og Ringhof, 437 sider
Oskar er sønderjyde. Det til trods, bliver han bodyguard 
for ingen ringere end Lenin, som er den russiske revolu-
tions frontfigur. Som bodyguard bliver han førstehånds-
vidne til den højspændte politiske periode, der ledte 
til skabelsen af Sovjetunionen. Til læsere af historiske 
spændingsromaner

EMNE: DEN RUSSISKE REVOLUTION, LIVVAGTER, 
SPIONAGE 

Rachel Cusk
Det andet sted
Rosinante, 237 sider.
Livet består af valg. Hvad skal der til, før man kan se 
sig selv, sine valg og sit liv i et nyt lys? Hovedpersonen 
møder en fjendtligt indstillet kunstmaler, og det bliver et 
vendepunkt.

EMNE: FAMILIEN, FORÆLDREROLLEN, IDENTITET, LIVS-
VÆRDIER, RELATIONER, VENSKAB, MALERE 

Josefine Klougart
Alt dette kunne du få
Gladiator, 325 sider
Et tilbageblik. Barbara kigger tilbage på sit liv, fra 
barndommen i 1980’erne og frem til nutiden i 2020’erne, 
foranlediget af sin fars hjerteoperation. Til læsere af rolige 
samtidsromaner.

EMNE: SLÆGTSROMANER, IDENTITET, KÆRLIGHED, SAM-
FUNDSFORHOLD, SØSKENDEFORHOLD, FAMILIEN 

Annie Ernaux
Simpel lidenskab
Gad, 72 sider
En gift mand er hendes besættelse. Hun afventer hans 
besøg med en længsel, der gør hende blind og døv over for 
næsten alt andet. Selvbiografisk roman til litterære læsere.

EMNE: FORELSKELSE, LIDENSKAB, BIOGRAFISKE 
ROMANER

Jonathan Franzen
Korsveje
Gyldendal, 596 sider
USA i begyndelsen af 70’erne. Her hersker fokus på 
individ og familie, på Gud og det amerikanske samfund. 
Vi følger den forgrenede og farverige familien Hilde-
brandt. Til læsere af indsigtsfuld litteratur.

EMNE: FAMILIEN, RELIGION, SØSKENDE, UNGE, TRO, 
ÆGTESKAB, HIPPIER, MORAL 

Halgrimur Helgason
Tres kilo solskin
Lindhardt og Ringhof, 431 sider
Finurlig roman om Island set gennem en række skæve 
eksistenser i begyndelsen af 1900-tallet. For alle, der 
holder af atypiske romanfortællinger med lune og blik for 
sprogets mangfoldighed.

EMNE: FISKERE, SAMFUNDSFORHOLD, ISLAND, 
FATTIGDOM, FAMILIEN, HISTORISKE ROMANER, UDVIK-
LINGSROMANER, SLÆGTSROMANER

Historiske romaner 
Dyk ned i fortiden og bliv 
klogere på både tidligere tiders 
mennesker og de oplevelser, 
følelser og dilemmaer, der danner 
mosaikken af et menneskeliv.

Alyson Richman
De elskende fra Prag
Lindhardt og Ringhof, 335 sider
Prag, lige inden 2. verdenskrig bryder ud. Lenka og 
Josef mødes. De forelsker sig og gifter sig, men krigen 
splitter det unge par, da Josef får mulighed for at rejse til 
Amerika. Til læsere af historiske romaner.

EMNE: DEN 2. VERDENSKRIG, JØDEFORFØLGELSE, 
KONCENTRATIONSLEJRE, KÆRLIGHED 

J. P. O’Connell
Hotel Portofino
Hr. Ferdinand, 375 sider
1. verdenskrig har netop fundet sin afslutning. Bella 
Ainsworth åbner sit pittoreske italienske hotel for kræsne 
engelske gæster. Men uroen ulmer, og Mussolinis sort-
skjorter rører på sig. Dog er det de nære og personlige 
temaer, der optager både gæster og ansatte på hotellet. 
En roman om venskab, kærlighed og engelsk overklasse, 
for læsere af historiske romaner med et romantisk twist.

EMNE: MELLEMKRIGSTIDEN, PARFORHOLD, VENSKAB, 
FORELSKELSE, KÆRLIGHED, ÆGTESKAB 



Anne-Marie Vedsø Olesen
Vølvens vej – Snehild
Lindhardt og Ringhof, 415 sider
Serie: Vølvens vej 1
Første bind i en storslået jernalderfortælling om den 
unge vølve-kvinde Snehild og hendes vej til indflydelse 
og gudernes gunst. Til læsere af historiske romaner og 
stærke kvindeskildringer.

EMNE: JERNALDEREN, KVINDELIV, NORDISK MYTOLOGI, 
BLODHÆVN, FAMILIEN, ÆRE, JALOUSI

Petra Rautiainen
Land af sne og aske
Modtryk, 294 sider
En kvinde søger efter sin mand, der forsvandt i det 
nordlige Finland under 2. verdenskrig. Hun afdækker en 
grim historie om den finske flirt med nationalsocialisme 
og racehygiejneprogrammet. Til læsere af romaner med 
autentiske beskrivelser fra 2. verdenskrig og tiden derefter.

EMNE: DEN 2. VERDENSKRIG, SAMER, SKYLDFØLELSE, 
KÆRLIGHED, FOTOGRAFERING

Anne-Catherine Riebnitzsky
Vindens port
Lindhardt og Ringhof, 447 sider
I mange år er livet fredsommeligt i Andalusien på klippefæst-
ningen Al-Qalat. Der er kun få sammenstød med kristne, 
men Alfonso XI’s hærs belejring truer det lille muslimske 
samfund. Til læsere af farverige historiske romaner.

EMNE: FAMILIEN, JØDER, KRISTNE, MIDDELALDEREN, 
MUSLIMER, FORELSKELSE, VENSKAB 

Martha Hall Kelly
Solsikkesøstre
Hr. Ferdinand, 606 sider
Historisk roman med udgangspunkt i den amerikanske 
borgerkrig. Centrerer sig om tre kvinder: den hvide 
Anne-May, slaven Jemma samt Georgy, der er fra det 
bedre borgerskab i New York. Tilsammen giver de et 
facetteret blik på krigen og slave-problematikken. Til alle, 
der kan lide romantiske romaner med et historisk islæt.

EMNE: DEN AMERIKANSKE BORGERKRIG, FAMILIEN, 
SLAVER, FØLELSER, ÆGTESKAB 

Natasha Lester
Huset på Rivieraen
Alpha, 491 sider
Paris er besat, og Hitlers tropper gør livet svært for 
pariserne. Franske Éliane påtager sig en farlig opgave 
under de volatile forhold, der præger den franske 
hovedstad. I 2015 gør Remy en opdagelse, der trækker 
tråde tilbage til Paris. Til læsere af underholdende og 
romantiske historiske romaner.

EMNE: DEN 2. VERDENSKRIG, KUNSTMUSEER, 
KUNSTTYVE, MODSTANDSKAMP, KÆRLIGHED, MODE 

Kærlighed 
Nogle gange skal den stå på 
hygge, lykkelige slutninger og 
overkommelige udfordringer.

Georgette Heyer
Den formidable Sophy
Lindhardt og Ringhof, 344 sider
En romantisk fortælling fra Regency-periodens England. 
Den unge Sophy følger sit eget hoved, hvilket er usæd-
vanligt for tiden, hvor kvinden skulle være i baggrunden. 
Hendes handlinger fører til familiedrama og kærligheds-
forviklinger. Læs den, hvis du kan lide Jane Austen.

EMNE: FAMILIEN, FORELSKELSE, KÆRLIGHED 

Lorna Cook
Den glemte landsby
Zara, 298 sider
Melissa finder et gammelt fotografi, da hun er på udflugt 
til landsbyen Tyneham, som blev forladt under 2. 
verdenskrig, og bliver optaget af personerne på billedet. 
Hvem var kvinden og den mand, hun så åbenlyst frygter? 
Melissa sætter sig for at opklare historien bag billedet 
sammen med den karismatiske historiker Guy.

EMNE: DEN 2. VERDENSKRIG, HEMMELIGHEDER, MORD, 
MYSTERIER, SVIGT, SLÆGT 

Ella Carey
New Yorks døtre
Lindhardt og Ringhof, 383 sider
Lily er fra overklassen og får i 1942 job som kok på den 
fornemme restaurant Valentino’s på Manhattan. Hun 
tiltrækkes af kokken Tom, men hendes mor har andre 
ægteskabsplaner for hende. Skal hun følge sit hjerte 
og sine ambitioner, selv om det betyder et brud med 
familien? 

EMNE: MOR-DATTER-FORHOLDET, RESTAURANTER, DEN 
2. VERDENSKRIG 



Charlie Jonas
Kattecafeen
Cicero, 331 sider
Katten Mimi indtager en hyggelig bogcafé i Köln. 
Stamgæsterne holder snart af den firbenede ven, og den 
skaber glæde omkring sig. Snart er bogcaféen blevet en 
kattecafé. 

EMNE: KATTE, VENSKAB, KÆRLIGHED 

Julie Caplin
Det lille konditori i Paris
Turbulenz, 445 sider
Nina har endnu ikke fundet ud af, hvad hun vil arbejde 
med. Hun ignorerer, at hun har været ulykkelig forelsket i 
underviseren og da muligheden som assistent på kondi-
torkursus i Paris melder sig, griber hun den straks. 

EMNE: BRØDRE, FORELSKELSE, KOKKE, CAFÉER

Nikola Scott
Altid ved din side
Turbulenz, 376 sider
Violet og hendes barnebarn Frankie har været som 
fremmede for hinanden i mange år. Frankie er journalist 
og sættes til at grave i sin mormors fortid. Deres veje 
krydses og hemmeligheder fra krigens tid dukker op. 
Til romanlæsere, særligt læsere af familiehistorier a la 
Lucinda Riley

EMNE: ALDERDOM, FAMILIEN, VENSKAB, DEMENS

Krimi & spænding
Død og ulykke kan godt være god 
underholdning. Mange krimier er 
lange serier, her er et udpluk af 
enkeltstående bøger og første bind 
i serien.

Heidi Amsinck
Mit navn er Jensen
Gutkind, 394 sider
Jensen er journalist og vender tilbage til København efter 
adskillige år i London. Hun finder liget af en ung mand, 
der er stukket ihjel og ligger i en snedrive, da hun en 
tidlig, kold morgen er på vej til arbejde.

EMNE: KNIVSTIKKERI, DRAB, EFTERFORSKNING

Lisa Bjerre, Susan Casserfelt
Det stille vidne
Modtryk, 377 sider
Serie: Linje 17 bind 1
Stokholms forstæder lægger gader til et brutalt drab, 
der udløser en bandekrig, hvor et par politifolk med 
hver deres agenda forsøger at opklare de eskalerende 
forbrydelser i ghettomiljøet. Et af de vigtige vidner er 
en forskræmt teenager, der er fanget midt i en betændt 
loyalitetskonflikt.

EMNE: BANDEKRIMINALITET, SOCIAL, UNGDOMSKRIMI-
NALITET. 

Remigiusz Mróz
Kvinden der ikke blev fundet
Straarup & Co, 396 sider
Werners forlovede bliver voldtaget for øjnene af ham og 
forsvinder derefter sporløst. Ti år senere dukker et billede 
af hende op. 

EMNE: KVINDEHAD, PARFORHOLD, KÆRESTEVOLD

Jean Hanff Korelitz
Et godt plot
Gad, 339 sider
Thriller. Den afdankede forfatter Jake opnår stor succes, 
da han stjæler ideen til verdens bedste plot. Men nogen 
ved hvad han har gjort.

EMNE: FORFATTERE, LITTERATUR, HEMMELIGHEDER

Pablo Hamburger
Landet med de blodige bakker
Lindbak + Lindbak, 289 sider
Spændingsroman med politisk sigte. Under folkedrabet 
i Rwanda i 1994, følger man en lille gruppe FN-soldater 
på en specialmission. De kan ikke bare se til, mens en 
million tutsier bliver nedslagtet. Brutal og blodig action for 
læsere med stærke nerver.

EMNE: FOLKEMORD, STAMMESAMFUND, HUTUER, 
TUTSIER 



Naturvidenskab
 og tankefuldhed
Når sommersolen giver anledning 
til refleksion og udsyn.

99.4 
Rane Willerslev
Mit magiske træ
Grønningen 1, 179 sider
Rane Willerslevs betragtninger og følelser om 
fænomener i primært den danske natur. Indhold bl.a.: 
Jeg skyder en hjort i Tisvilde - og får idéen til en bog om 
naturen ; Min far smider mig i søen - og jeg lærer noget 
om udholdenhed 

EMNE: NATURSYN, NATUREN 

57.1
Anders Lund Madsen og
Michael Broberg Palmgren
Planternes manifest
– forsvar for en tavs livsform
Gyldendal, 303 sider
Planternes hemmelige liv. Humoristisk og klog populær-
videnskab for alle der interesserer sig for verden omkring 
os.

EMNE: PLANTELIV

61.267
Nicklas Brendborg
Gobler ældes baglæns
– videnskabens svar på et 
længere liv
Grønningen 1, 324 sider
Bogen giver den naturvidenskabeligt interesserede 
læser indblik i den nyeste forskningsbaserede viden om 
begrebet ”antiaging” samt praktiske råd om fx kostvaner, 
motionsrutiner og social kontakt.

EMNE: FOREBYGGELSE, LIVSSTIL, SUNDHED, LEVETID 

50 
Mikkel Vuorela og 
Johanne Pontoppidan Tuxen
Naturvidenskaben genfortalt
– fra universets fødsels til livets 
mindste dele
Information, 421 sider
Bogen ser på, hvordan naturvidenskaben hænger 
sammen med vores liv og tager læseren med gennem 
fortællinger fra det mindste til det største i livet og 
universet. Indhold bl.a.: Universet (Big bang er den 
største begyndelse af dem alle ; Vores solsystem - og 
alle de andre ; Den store nedtur ; Da relativitetsteorien 
smadrede en planet ; Naturen har fire superkræfter. 

EMNE: VIDENSKAB 

61.621
Thea Kølsen Fischer
Virusdetektiven
– jagten på pandemiens udspring
Gyldendal, 207 sider
Pandemier har fået læmænd til at interessere sig for 
vira og smittespredning. Læs den personlige beretning 
fra Danmarks førende virolog om coronaepidemiens 
oprindelse. 

EMNE: FORSKNING, ZOONOSER, EPIDEMIER, COVID-19 

59.1
Anders Kofoed
Meningen med livet
– menneskedyret fra fødsel til 
død – og lidt efter
Lindhardt og Ringhof, 261 sider
Humoristisk og grundig gennemgang af menneskets 
biologi, fortalt så det er til at forstå. Indhold bl.a.: Hvem 
mon man er? ; Født til succes ; De første spæde skridt ; 
Uintelligent design ; De smukke unge mennesker ; Sex 
er kommet for at blive.

EMNE: EVOLUTION, NATUREN, MENNESKET 
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