Bøger til
den danske
sommer

Her er samlet et udvalg af gode
bøger fra 2020-2021, der alle egner sig
til sommerlæsningen. Tag dem med ud i havestolen,
i sommerhuset, på ferie - eller bare ud i sommerlandet.
Her er både historie, kærlighed, spænding, biografier og
meget mere. Så find din indre læsehest frem og tag
litteraturen med ud i sommeren.
Links:
Hvis du vil høre lydbøger, læse e-bøger eller finde mere
inspiration til din sommerlæsning, så se mere her:

Kold, Jesper Bugge

Pigen fra det store hvide skib
2021 - 393 sider

Hospitalsskibet Jutlandia danner rammen om denne fortælling om den unge
sygeplejerske Molly, der i 1951 tager
med skibet til Korea. Det gør hun af både
private, faglige og ikke mindst humanitære grunde.

Porter, Regina

De rejsende

www.ereolen.dk
www.litteratursiden.dk

2020 - 347 sider

Familiekrønike om Afrikansk-amerikanske Agnes Miller og irsk-amerikanske
James Vincent jr. . De har umiddelbart
ikke noget tilfælles. Men deres familiers
skæbner flettes sammen, og vi følger
dem fra 1950’erne og frem.

Udvalgt af bibliotekar og litteraturformidler
Lene Hedengran.

FINDES OGSÅ SOM EBOG OG NETLYDBOG.

Historiske fortællinger

Lester, Natasha

Den franske fotograf
2020 - 475 sider

Roman i to spor. Amerikanske Jessica
May sendes i 1942 til Europa for at fortælle om krigen i tekst og billeder. I 2004
rejser den australske D’Archy Hallworth
til Europa for at pakke en samling billeder ned. Her åbenbares historien, der er
inspireret af virkelige hændelser.
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise
Jørgensen, Marianne

Pelsjægerinden
Hunter, George

De heldige
2020 - 472 sider

Den polsk-jødiske familie Kurc bliver
brutalt skilt fra hinanden, da Tyskland
invaderer Polen i 1939. De kæmper for
at overleve krigsårene og ikke blive væk
fra hinanden.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

2020 - 243 sider

Historisk roman om livet dagliglivet i
Danmark i 1555. Her er liv og død, kærlighed og ægteskaber på godt og ondt,
farefulde rejser og hverdagens gøremål.
Indlevende fortælling om livet i 1500-tallet.
DEL AF SERIE.

Margrete 1
2020 - 598 sider

Som 10-årig bliver Margrete, datter af
Valdemar Atterdag, dronning og dermed
en af de mest magtfulde i middelalderen.
Vi følger hende fra 1363-1397, hvor det
lykkedes hende at blive regent for et
samlet Norden.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Stridsberg, Sara

Happy Sally
2020 - 267 sider

Sally Bauer var den første fra Skandinavien, der svømmede tværs over Den
Engelske Kanal i 1939. Svenske Ellen
beslutter sig for at gøre det samme i
1984, og hendes passion for at gøre det
fortælles af Ellens datter. Det har dog
store omkostninger.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Kærlighed & familie

Dalsgaard, Katya

Hellberg, Åsa

Aubert, Marie

2020 - 549 sider

2020 - 351 sider

Young adult. Olivia flytter til en lille by
uden for Århus sammen med sin far.
Ved et uheld påkører de en butikstyv, der
både viser sig at være skolens playboy
og deres nye nabo. Den kombination
er langt fra et ønskescenarium for Oliva
men kærlighed er svær at bekæmpe.

Rammen er Hotel Flanagans, hvor
Emma og Ellinor har arbejdet sig op fra
bunden. De har nu overtaget hotellet.
Men hvor høj en pris skal betales for at
nå til tops?

Voksne mennesker
2020 - 167 sider

Ida er barnløs, single og over 40 år. Hun
samles med sin familie til moderens fødselsdag, og det er ikke uden problemer.
Søsteren og hendes familie er også
med, og det giver nogen gnidninger i
familien. En bog om familielivet - med og
uden børn.
FINDES OGSÅ SOM E-BOG OG LYDBOG.

Hvis vi får hinanden til sidst

Fagerlund, Jenny
Davidsson, Camilla

I figentræets skygge
Susannes mand har forladt hende for en
yngre model. Nu står hun tilbage med
et faldefærdigt ismejeri og deres fælles indbo fra deres hus. Hun har mistet
overblikket, huset er solgt, og Susanne
kæmper for at finde en ny retning. Hun
begynder med at sortere alt fra sit gamle
liv. Bogen er en selvstændig forsættelse
af del 1.

Højsangen fra Palermovej

DEL AF SERIE.

FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

2020 - 299 sider

Bjergfeldt, Annette

Kvinderne på Flanagans

Mit hemmelige liv
2021 - 276 sider

Moa arver sin farmors lejlighed i Stockholm. Den er fuld af gamle ting og sager samt pudlen Iris. Hvordan skal det
harmonere med hendes kæreste, der
går op i sin karriere, sit mærketøj og sit
image?
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Hoang, Helen

Bryllupstesten

DEL AF SERIE.

2021 - 344 sider

FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Khais mor inviterer My til USA for at bo
hos hendes søn. Han irriteres over de
mindste forandringer, men føler ellers
ikke noget. Men morens drøm er, at han
bliver gift med en sød kvinde. Så noget
må gøres.

2020 - 360 sider

Tre generationer bor sammen i huset på
Palermovej. Da morfaren købet huset i
1921 var det med drømme om familieliv
og en storfamilie. Her bor pigen Ester
sammen med sin familie.
FINDES OGSÅ SOM LYDBOG.

Fredriksson, Anna

Cornelius, Marie Louise

2020 - 403 sider

Et mere enkelt liv

Hjerteblink
2020 - 352 sider

De to sammenhængende romaner følger 5 hovedpersoner. Deres skæbner
krydser hinanden. På tværs af familier
og generationer lærer de alle noget om
kærlighed; hvilket altid har kastet en
skygge over personerne.
DEL AF SERIE.

Dillon, Lucy

I medgang og modgang
2021 - 400 sider

Jeannie skal giftes med Dan. Hun er på
vej til rådhuset i sin brudekjole. Samtidig
sker der en ulykke i den anden ende af
byen. Er det hendes skyld?

I den lille by Kivik i Skåne bor tre generationer af kvinder, der gerne vil forbedre
relationerne til hinanden. En fortælling
om svigt og tilgivelse, kærlighed - og
hvad med økonomien?
DEL AF SERIE.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Spænding & krimi
Barton, Fiona

Mistænkt

2020 - 397 sider

To unger piger forsvinder på deres ferie
i Thailand. Journalist Kate Waters og
kriminalinspektør Bob Sparkes tager
sagen op, da det lokale politi ikke prioriterer sagen.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Klingberg, Ewa

Engell, Sarah

Kræmmerfund og kærlighed

Cercas, Javier

Terra Alta

2020 - 350 sider

Felicias mand vil skilles, og hun står
tilbage med et stort hus fuld af lejere.
Modvilligt må hun her skabe sig et nyt
liv i de gamle rammer, der viser sig at
rumme mere end hun lige tror.

2021 - 441 sider

Den unge betjent Melchor Marin skal opklare nogle grufulde mord. En krimi i et
anderledes miljø af en af Spaniens rigtig
gode forfattere.

DEL AF SERIE.

Watt, Erin

Den kinesiske tvilling
2021 - 292 sider

Eva og hendes mand Steen har mistet
deres ufødte datter. Evas verden er
gået itu, og Steen er ramt af en lammelse. En dag kommer politiet med en
makaber besked. Eva begynder at grave
i sin mands forti; der er noget, der ikke
stemmer.
Eriksson, Caroline

Den ægte vare

Hun som våger
- spændingsroman

2020 - 374 sider

Young adult. Oakley Ford er en popsanger med sans for ballade og kaos. For
at redde hans image (og deres indtægt)
forsøger hans pladeselskab med en
plan, der bl.a. indbefatter en falsk kæreste.

2020 - 263 sider

Elena er forfatter og bor alene. På sidelinien følger hun med i naboens dramatiske ægteskab. Noget er ikke som det
skal være - eller er det Elenas fantasi,
der løber af med hende? For læsere af
domestic noir genren.

FINDES OGSÅ SOM EBOG.

Ekberg, Anna
Munro, Alice

Noget jeg gerne vil sige:
noveller
2020 - 316 sider

13 letlæste noveller om kærlighed, sex,
tab, drama og hemmeligheder.
Alice Munroe er novellens mester og formår at skære korte og tankevækkende
historier til, der sidder i læseren efter
endt læsning.
FINDES OGSÅ SOM EBOG.

Weitze, Charlotte

Rosarium

2021 - 414 sider

En fortælling i to dele. I første del møder vi en bror og søster, der flygter fra
Zaren ud i skoven. I anden del møder vi
søsterens barn, der møder en botaniker.
Til hans 100 års fødselsdag møder vi de
to børn. Slægtsroman med familierelationer som omdrejningspunktet.

På date med en morder
2021 - 343 sider

Ibens søster forsvandt for et år siden.
Hun er sandsynligvis dræbt, og politiets
efterforskning er gået i stå. Iben satser
alt på at finde sin søsters morder. Men
hvor langt vil hun gå?
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Fuglehaug, Randi

Faldesyge
2020 - 395 sider

En faldskærmsudspringer styrter til jorden
under ekstremsportsugen i Voss. Faldskærmen viser sig at være saboteret, og
lokaljournalisten Egnes Tveit begynder
på sin egen efterforskning af sagen.
DEL AF SERIE.

Sten, Viveca

Offermageren
2021 - 444 sider

Et lig findes i en skilift. Daniel, Hanna og
Anton skal nu finde ud af, hvem det er og hvordan det er havnet der.
DEL AF SERIE.

Grue, Anna

Mysteriet i Genbrugsen
2021 - 304 sider

Anne-Maj arbejder som frivillig i en genbrugsbutik. Flere omkring butikken dør.
Politiet antager, det har naturlige forklaringer, men Anne-Maj starter sin egen
efterforskning.
Anna Grue har skrevet flere populære
krimier og familieromaner.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Hoover, Colleen

Biografier
& beretninger

Hagen, Sofie

Happy fat - fordi du godt
må være tyk

Mørkt bedrag
2021 - 339 sider

Forfatteren Lowen skal skrive en bogserie færdig for en kendt kvindelig succesforfatter. Hun flytter midlertidigt ind i kvindens hus, mens hun gennemgår noter til
bogserien. Hun forelsker sig i kvindens
mand. Men hvad er det for hemmeligheder, der hviler over deres hus?

2020 - 352 sider

Standup-komikeren Sofie Hagen fortæller om at gøre op med tykofobien og acceptere sig selv i en verden, der er fyldt
med fordømmelse og diskrimination af
tykke.

FINDES OGSÅ SOM EBOG.

Lund Madsen, Jenny

Tredive dages mørke: krimi
2020 - 332 sider

Forfatteren Hannah udfordres til at
skrive en krimi på 30 dage. Hun rejser til
Island for at finde inspirationen. Her bliver der fundet et lig på stranden. Hannah
påbegynder sin egen opklaring af sagen.

Holm, Lasse

Før sidste akt
2021 - 419 sider

Historisk krimi fra 1800-tallets København. Johan Gebhard Harboe findes
myrdet. Er det selvmord? Det tror politiet. Virkelige og opdigtede personer
væves ind i mysteriet. Mød f.eks. Johan
Ludvig Heiberg og Johanne Luise Pätges i denne spændende fortælling, der
også byder på kærlighed og samfundsfortællinger fra den tid.

Allarp, Anne Sofie

Breve til livet
2020 - 285 sider

Mo, Johanna

Debattørerne Ditte Giese og Anne Sofie Allarp har igennem 2020 skrevet til
hinanden. De skriver bl.a. om deres liv,
om børn, om kræft, om feminisme, om
skilsmisse og om dødsangst. Læs med
og bliv klogere på kvindelivet.

2020 - 414 sider

Eckhoff, Anna

Natsangeren
Politiefterforsker Hanna Dunckers vender tilbage til sin hjemegn Øland. Hendes første opgave bliver, at finde ud af
hvem, der har slået hendes barndomsvenindes søn ihjel.
DEL AF SERIE.

Haller, Bent

Sporskifte - et liv i verdens
brændpunkter
2020 - 323 sider

IT-projektlederen Anne Eckhoff skiftede
som 57-årig spor og tog til konfliktramte
områder som Afghanistan, Sudan, Irak
og Libyen. En bog om livsvalg og eventyrlyst.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Det man skriver
2020 - 318 sider

Forfatteren Bent Haller finder sine gamle
dagbøger. Igennem dem genoplever
han følelsen af at havne i den forkerte
familie på det forkerte sted.
FINDES OGSÅ SOM EBOG OG LYDBOG.

Olesen, Peter

Ringo, Laura

2020 - 184 sider

2020 - 218 sider

Kom med til journalisten, forfatteren og
debattøren Peter Olesens stillesteder
i Danmark. Bogen er fyldt med stemningsfulde fotografier. En bog der indbyder til ro.

En folkeskoleroman om læreren Liv.
Hun bliver ind imellem magtesløs og
tager de forkerte beslutninger. I skolen
er mange slags børn, hendes kæreste er
skruk, men er børn overhovedet noget
for hende?

Mine stillesteder

Fødedygtig

FINDES OGSÅ SOM E-BOG OG LYDBOG.

Jessen, Anna Elisabeth

Russel, Kate Elizabeth

2021.- 427 sider

2020 - 389 sider

Kollektivroman om de ansatte i ”Huset”,
der i 1960’erne var Danmarks førende
medievirksomhed. Vi følger både livet i
og udenfor arbejdspladsen op gennem
tiden og frem til i dag.

Vanessa forelsker sit i sin lærer på kostskolen. De får et seksuelt forhold, der
kommer til at præge hele Vanessas liv;
også som voksen.

Huset
Hjejle, Iben

Er der en voksen tilstede?
2020 - 166 sider

Samtalebog med skuespilleren Iben
Hjejle og skuespiller og tv-vært Signe
Lindkvist. De taler om livet og døden - og
om det ansvar, de glæder og den frihed,
der er ved at være voksen.
FINDES OGSÅ SOM EBOG.

Rømer, Mikael

Da min kone holdt op med at
flyve: rejsefortællinger
2020 - 254 sider

Mikael Rømer er rejseskribent, og her
kan du tage med på hans mange togrejser både i og udenfor Europa. En bog for
alle rejselystne - specielt hvis du gerne
vil ud og se med toget.

Min mørke Vanessa

FINDES OGSÅ SOM LYDBOG.

Jul Jakobsen, Hanne

Pralbønner for uimodståelige
2021 - 159 sider

Humoristiske og tænksomme digte der
stiller skarpt på hverdagens petitesser
og absurditeter. Humor med alvor bag,
noget at tænke over og tage til sig.
LÆGGER SIG I FORLÆNGELSE AF: PRALBØNNER
FOR FORBIGÅENDE.

FINDES OGSÅ SOM E-BOG.

Nicolai, Kathryn

Kragh-Jacobsen, Søren

Superbenzin & kærlighed
2020 - 361 sider

Kender du det? En biografi om manden
bag sangen om Mona. Han har sat et
stort fingeraftryk på dansk kulturliv både med film-og tv-produktioner.

Blandede bolcher

Sovebogen for voksne
- fredfyldte fortællinger
at falde i søvn på

Springora, Vanessa

Gulliksen, Geir

2020 - 293 sider

2020 - 183 sider

En godnatbog for voksne. 52 små, blide
og beroligende historier fra den fiktive
by: ”Ikke alverden”. Her er også opskrifter, meditationer og små hobbyprojekter.
Ren hygge.

En pige på 13 og en mand på 50 år mødes og indleder et forhold. 30 år senere
fortæller pigen, der nu er blevet kvinde,
om forholdet, der har haft store konsekvenser for hende.

FINDES OGSÅ SOM E-BOG OG LYDBOG.

FINDES OGSÅ SOM E-BOG OG LYDBOG.

Den jeg skulle blive
2021 - 253 sider

Henning tænker tilbage på sine forliste forhold og sin relation til sin far. Han leder efter nye veje i livet, samtidig med han gerne
vil have et bedre forhold til sin store datter.
Og hvad med kvinderne - og Martin?

Samtykket

FINDES OGSÅ SOM E-BOG OG LYDBOG.
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