Forslag til bøger til læsekredse:
Den amerikanske sømand: en Skagen-krønike af Karsten Lund. 324 sider. 2007
En skibbruden amerikaner gør sin redningsmand, den driftige fiskerkone Ane, gravid - og
forsvinder sporløst. 100 år efter genopstår gåden, og fortælleren gengiver hele familiehistorien om
Ane, den sorthårede, mørkøjede søn og efterkommerne
Rådhusklatreren af Kim Blæsbjerg. 385 sider. 2007.
Fabulerende familiekrønike fra det 20. århundrede med William Lundstrøm, hans forfædre tre
generationer tilbage og historien som omdrejningspunkt
Piazza Bucarest af Jens Chrsitan Grøndahl. 210 sider. 2004
Amerikaneren Scott møder i Bukarest den meget yngre Elena. Efter murens fald flytter de til
Danmark og bliver gift. En dag forlader hun ham uden varsel og flere år senere opsøger Scotts
stedsøn Elena i Italien og får hendes historie
Tilskueren af Niels Krause-Kjær. 210 sider. 2004
Avisarkivaren Jørgen Skovby bliver opsøgt af en gammel boligfælle, der gerne ser visse aspekter af
sin revolutionære ungdom nedtonet i et kommende fødselsdagsportræt
Hjertebånd af Hanne Reintoft. 421 sider. 2004
Historisk roman fra Danmark og Skåne, Halland og Blekinge i årene efter Karl Gustav-krigene i
1660, hvor national loyalitet, forskel i rang og stand, familielykke og -ulykke tilsammen maler et
broget og medfølende billede af en svær tid
Ingenmandsland af Kirsten Thorup. 185 sider. 2004
Den 94-årige Carl Sørensen er anbragt på plejehjem, hvor kombinationen af demens og fremmede
omgivelser kaster et klaustrofobisk skær over hans situation og de erindringer der tumler gennem
hans hoved
Flugten fra Frank af Herbjørg Wassmo. 339 sider. 2004
Susannes fortid gør hende skrøbelig - både som forfatter og elskerinde. Og da hun skal opbevare
flere millioner kroner for elskeren, får en god veninde hende til at bruge løs af pengene ...
Skæbnegalleriet af Helle Stangerup.330 sider. 2006
Historisk roman om politiske og religiøse intriger i London på Henrik den Ottendes tid, som de
opleves på første hånd af maleren Hans Holbein den Yngre (1497-1543)
Førkrigstid af Kirsten Thorup. 271 sider. 2006
40-årige Dinna, gift med købmanden Sigurd, lever i en lille Vestfynsk by, der er rammen om alle
hendes tænkte og reelle bekymringer om familien, pengene, jalousien, bysladderen og krigstruslen i
årene 1937-1939
Et glas mælk, tak af Herbjørg Wassmo.406 sider. 2007
Den 15-årige Dorte bliver af kyniske mænd lokket bort fra sit udsigtsløse liv i Litauen, men guld og
grønne skove i Stockholm viser sig at være brutal prostitution i Oslo

På udkig efter Hemingway af Leif Davidsen.376 sider. 2008
Den midaldrende John, som har mistet sin kone, hvirvles under en rejse, der skal dulme sorgen, ind
i et spil mellem agenter og dobbeltagenter på Cuba
Nu er det længe siden af Hanne Reintoft. 380 sider. 2008
En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i 1901.
Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske
spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet
De grønne skove af Jane Aamund. 269 sider. 2008
Samhørende: De grønne skove ; Smeltediglen
Beretning om den unge lollandske bonde Jens Kristensen, der trodser alt og alle - inklusive sin kone
Kirsten - for at søge lykken i Argentina i midten af 1800-tallet
Smeltediglen af Jane Aamund. 267 sider. 2009
2. del af: De grønne skove. . Seriens indhold se denne
Kirsten har valgt at rejse efter Jens, og sammen knokler de i medgang og modgang, og skaber en
position som respekterede og velstående folk i den danske koloni i Tandil syd for Buenos Aires
Et velsignet barn af Linn Ullmann. 340 sider. 2006
Tre halvsøstre mødes hos deres fælles far, kvindelægen Isak, på Hammarsö i Østersøen, 25 år efter
at de og deres jævnaldrende legekammerater derude foretog tankeløse handlinger med frygtelige
resultater
Brick Lane af Monica Alf. 430 sider. 2004
To søstres meget forskellige liv efter barndommen i en landsby i Bangladesh. Nazneen erobrer
langsomt sit liv i et arrangeret ægteskab i London, Hasina bliver gift med sin elskede, men prisen
bliver høj
Patriarken af Trisse Gejl.411 sider. 2006
Den dominerende anmelderfar, den følelsesladede forfatterdatter og den velmenende svigerdatter
fortæller skiftevis deres families historie. Det handler om en tilsyneladende velfungerende familie,
der går i stykker efter morens alt for tidlige død
Oh, Romeo af Merete Pryds Helle. 126 sider. 2006
Efter et tilfældigt møde forelsker Julie, dansk studerende, og Romeo, pakistansk indvandrer, sig.
Julies far og bror hader indvandrere, og Romeos familie er ved at gifte ham bort. Som hos
Shakespeare findes der ingen lykkelig slutning
En kvinde med hat af Inge Eriksen. 397 sider. 2006
Ida Francescas liv kommer til at bære præg af 1900-tallets udvikling: født i middelklassen og gift
ind i overklassen, men med mange relationer såvel tilbage til Den spanske Borgerkrig og den 2.
verdenskrig som til Cubakrisen og den europæiske historie
Sne på hendes ansigt af Thorstein Thomsen. 391 sider. 2008
Historien om tre generationer af familien Kryles kvinder, fortalt af den yngste, Michala, der måtte
igennem en smertefuld løsrivelse fra barndommens snævre missionsmiljø, gennem ungdomsoprøret

frem til en slags afklaring
Læsekredsen af Elizabeth Noble. 415 sider. 2009
I en læseklub diskuteres meget mere end romanerne. Der tages også fat på utro ægtemænd, en
oprørsk datter og en syg mor, mens de læsende kvinder gennem et år får talt, grædt, leet og levet
Tirsdag formiddag af Renèe Toft Simonsen. 241 sider. 2007
Lægen Iben burde have det godt med mand, børn, job og god økonomi, men en angstneurose er
langsomt ved at overtage hendes liv. Hjælpen kommer uventet, da hun finder ud af, hvordan andre
kvinder kan have det
Dronningeskolen af Maria Helleberg. 507 sider. 2004
Caroline Amalie, barnebarn af Struensee og Caroline Mathilde, havde en privilegeret og dramatisk
barndom. Derfor søger hun fredeligere omgivelser og gifter sig med Christian Frederik (senere
Christian d. 8.). Som dronning fyldes hendes liv imidlertid med magtkampe, hofintriger, længsel og
kærlighed
Middagsfruen af Julie Franck. 388 sider. 2008
Året er 1945, og i øst flygter befolkningen vestpå af frygt for de russiske tropper. På en lille
banegård i Vorpommern forlader Helene sin syvårige søn og vender ikke tilbage. Det er den
tragiske konsekvens af en kvindeskæbne, som har oplevet to grusomme verdenskrige, men knap
nok kender kærlighed, er skuffet af mænd, forladt af familien og uden håb for fremtiden
En amerikaners lidelser af Siri Hustvedt. 301 sider. 2009
En New York psykiater gennemgår sin afdøde fars papirer i håb om at lære den mand at kende, som
han aldrig rigtig forstod. Det viser sig, at faderen åbenbart har haft dystre hemmeligheder i sit liv,
og pludselig begynder ukendte truende personer også at interessere sig for hans papirer

