De søgenDe

De Hyggelige

møder den karismatiske Willem
fra Holland og tilbringer en dag i
Paris sammen med ham. En dag,
der kommer til at betyde meget og
ændre alt.
Handler om: forelskelse.
identitet. rejser. unge.
Frankrig. UsA. Paris.

Jenny Colgan

Det lille bageri
på strandpromenaden
Cicero, 409 sider
Polly har forladt sin kæreste og
deres konkursramte frma. Nu
starter hun forfra på en engelsk tidevandsø, og inden hun ser sig om,
bliver hendes lille bageri populært,
og hun forelsker sig til fere sider.
Handler om: forelskelse.
kærlighed. england.
Agnete Braad

en anden kvinde end mig

Lucinda Riley

engletræet

Cicero, 490 sider
Greta Simpson har lidt af hukommelsestab i over tyve år. Da hun
under et besøg på godset Marchmont Hall falder over en gammel
gravsten, vækkes hendes hukommelse. Sammen med vennen David
genskaber Greta sin fortid.
Handler om: hukommelsestab. familien. england.
Gayle Foreman

Bare en dag

Gyldendal, 388 sider
Bind 2: Bare et år
Allyson er på den obligatoriske
europarejse efer highschool. Hun

Kent Haruf

Vores sjæle om natten

Rosinante, 186 sider
Den 70-årige Addie Moore bor
alene og har svært ved at falde i
søvn. En afen i maj afægger hun
sin nabo, enkemanden Louis, et
uventet besøg. Dagen efer pakker
Louis sin pyjamas og tandbørste.
Handler om: alderdom.
venskab. ægteskab. UsA.
Colorado.

Vil du læse fere hyggelige kærlighedsromaner med
næsten garanti for en lykkelig slutning så læs de utallige
romaner af Katherine Webb, Cora Carmack, Kate
Morton, Rosie Tomas, Maeve Binchy, Marte Piercy,
Victoria Holt, Jill Mansel, Judy Blume, Jane Aamund,
Morten Koch, Johanne Koch, J. Bech nygaard.

Gyldendal, 239 sider
Julie er lige fyttet fra Rune og
prøver at fnde sit eget ståsted. Der
er mange forventninger til hende
fra mange kanter, og hvad med
kærligheden?
Handler om: parforhold.
identitet. kvinder. veninder. familien. Danmark.
Laila Ingrid Rasmussen

en skærsommerdag

Tiderne Skifer, 189 sider
I Anna Wulfs børnehave møder
jeg-fortælleren en ung mand, der
netop er ansat som pædagogmedhjælper. Det er kærlighed ved første
blik i en dagligdag, der er også er
fyldt med sommervejr og kærlighed til børnene.
Handler om: børneopdragelse. forelskelse. børn.
børnehaver. Danmark.
København.

Jojo Moyers

Toner i natten

Cicero, 390 sider
Isabel er netop blevet enke og
fytter med sine to børn og sin
violin ind i et faldefærdigt hus på
landet. Naboen begynder at sætte
det i stand, men han har sin egen
dagsorden, og snart har Isabel ikke
fere penge, og alt er ved at ramle
omkring hende.
Handler om: forelskelse.
kærlighed. england.

Marcia Willett

De HisToRisKe

De HåBeFUlDe

Cicero, 284 sider
Tim bærer på en hemmelighed og
fytter til fredelige Dartmoor. Familien her tager imod ham som én
af deres og udviser stor kærlighed,
drama samt omsorg. Men de har
også sine egne hemmeligheder.
Handler om: venskab.
familien. slægtsromaner.
england.

Franz Werfel

Linda Olsson

Hovedland, 129 sider
Da den den rige østrigske embedsmand Leonidas får et brev fra sin
tidligere jødiske kæreste, sætter det
en kæde af begivenheder i gang. De
tvinger ham til at forholde sig til sit
ægteskab og den voksende nazisme
fra naboen Tyskland i 1936.
Handler om: antisemitisme. østrig. 1930-1939.

Aronsen, 254 sider
Den ensomme og ulykkelige
Elisabeth fytter ind i en lejlighed i
Stockholm, hvor hun holder sig for
sig selv. Gode naboer bliver dog ved
med at banke på, og lige så stille opstår både venskaber og kærlighed.
Handler om: ensomhed.
venskab. kærlighed. stockholm. sverige.

svanesang

et brev fra en kvinde

solsorten synger

Paula McLain

For tæt på solen

People’sPress, 308 sider
Beryl Markham vokser i Kenya og
er for evigt splittet mellem det vilde
Afrika og den hvide overklasse.
Hun møder Karen Blixen og forelsker sig i dennes elsker, Denys
Finch Hatton.
Handler om: heste. væddeløb. safarier. Afrika.
Kenya. nairobi.
Danielle Steel

grib dagen

Lindhart og Ringhof, 319 sider
Stephanie er sidst i 40’erne og bosat
i Californien, da hun pludselig
mister sin mand. Hun forelsker sig
et halvt år senere i countrystjernen
Chase Taylor, men vil hendes børn
og veninder kunne acceptere den
nye mand i hendes liv?
Handler om: forelskelse.
familien. sorg. UsA.

Diana Galbadon
Kimberly Freeman

outlander
– den engelske kvinde

Lauren Grof

Det blå hus, 419 sider
Nina fytter til oldemorens gamle
hus for at færdiggøre sin bog og
møder her den tiltrækkende Joe.
Hun fnder oldemorens gamle
dagbogsnotater, hvor en historie
om fortielser og uforløst kærlighed
tegner sig.
Handler om: slægten.
historie. england. Australien. 1880-1889. 2010-2019.

Gyldendal, 749 sider
Den engelske sygeplejerske, Claire,
er på bryllupsrejse til Skotland lige
efer 2. verdenskrig. Da hun ved et
uheld rejser 200 år tilbage i tiden,
ender hun midt i en skotsk klan,
farefulde eventyr og en ny stor
kærlighed.
Handler om: erotik. tidsrejser. skotland. england.
1700-1799.

Lindhart og Ringhof, 409 sider
Lotto og Mathilde er unge, smukke
og forelskede, da de gifer sig i
1990, og på trods af modgang holder de sammen. Men alle historier
har to sider, og de unges forhold
bygger på meget forskellige forudsætninger og forventninger.
Handler om: ægteskab.
karriere. parforhold. UsA.

øens hemmelighed

skæbne og hævn

Colleen Hoover

Forbandede kærlighed

Lovebooks, 372 sider
Tate har travlt med sin sygeplejerskeuddannelse men bliver alligevel
voldsomt tiltrukket af den tillukkede pilot, Miles. Et uforpligtende
forhold burde være den optimale
løsning. Men nogle gange vil hjertet ikke lytte til fornuf.
Handler om: sex. forelskelse. sorg.

nærheden af den bjerglandsby, hvor
han voksede op. Han forelsker sig
i Marie, og da et svævebanefrma
bringer moderne tider til byen,
fnder han her arbejde.
Handler om: livet. naturen. døden. arbejdsliv.
ensomhed.

De sToRMenDe

Anna Jansson

skæbnegudinden
fra salon d’Amour
Turbine, 361 sider
Angelika ejer ”Salon d’Amour”,
hvor hun foruden at klippe landsbybeboernes hår, forsøger at bringe
folk sammen. Men fnder hun
nogensinde selv kærligheden?
Handler om: parforhold.
frisører. humor. sverige.

ikke bare sådan lige kan få alt, hvad
han peger på.
Handler om: erotik. sex.
kærlighed. forelskelse.
Colleen Hoover

Måske en dag

Lovebooks, 471 sider
Sydney fytter i bofællesskab hos guitaristen Ridge efer at et katastrofalt
forhold er slut. Ridge bemærker, at
Sydney synger med, når han spiller
guitar på terrassen, så han beder
hende skrive nogle sangtekster. Pludselig er Sydney stormende forelsket,
men Ridge har allerede en kæreste.
Handler om: forelskelse.
døve unge. døve. musik.

stand og må træfe vanskelige valg.
Handler om: kulturmøde.
familien. kærlighed. indien. UsA.
Hiromi Kawakami

Kvinden ved havet

Hr. Ferdinand, 249 sider
Keis mand forsvandt sporløst for
tolv år siden, og nu drages hun mod
en lille by ved havet, hvor hun føler
hans nærvær og håber på at få svar.
Samtidig gennemgår hun en smertefuld løsrivelse fra teenagedatteren,
der ved noget, hun ikke vil sige.
Handler om: kvinder. unge.
erindring. mor-datter
forholdet. Japan.

FJeRneRe
HiMMelsTRøg
Maya Banks

Pas på mig

Lovebooks, 286 sider
Slow burn, 1
Caleb Devereaux opsøger den
synske Ramie for at fnde sin søster.
Det udvikler sig til stormende
kærlighed.
Handler om: erotik. spænding.

Robert Seethaler

et helt liv

Kristeligt Dagblad, 153 sider
En fortælling om de øjeblikke,
der former et menneske og dets
skæbne. Andreas Egger lever
og arbejder det meste af sit liv i

Camilla Lindeman

Vovestykker

Emma Chase

Shilpi Somaya Gowda

Turbine, 341 sider
Drew Evans er en førsteklasses
scorekarl. Han er succesfuld og
lækker - og han ved det godt selv.
Først da han møder den smukke
Kate Brooks, må han sande, at han

Cicero, 549 sider
Anil og Leena vokser op sammen i
en indisk landsby, men mens Anil
færdiggør sin lægeuddannelse i
USA, må Leena gife sig med den
mand, hendes forældre har valgt til
hende. Begge de unge møder mod-

Tangled
– Den, du hader at elske

Den gyldne søn

Turbine, 258 sider
En succesfuld chefredaktør og en
jordbunden sygeplejerske mødes
tilfældigt på en eventyrlig rejse
til Oman. Begge er over 60 år og
står ved en korsvej i livet. Manden
Adam har de dog tilfælles, som
henholdsvis elsker og ægtemand.
Handler om: utroskab.
ægteskab. kriser. kvinder.
karriere.

deres liv til at fungere. Kan man det?
Handler om: venskab. satire. humor. england.

lake House

involverer naboen Susanne.
Handler om: demente. ældre. hverdagen. ægteskab.

Joe Teckmann

De HåRDe

Kelly Rimmer

Morten Vittrup

Argentineren der kom
sejlende på en cedertræsplanke
Gyldendal, 446 sider
Victor Zalazar kommer til verden
som uønsket og uægte søn i en rig
argentinsk familie. Længslen efer
kærlighed, sammenhørighed og en
egen identitet, driver ham ud på en
dannelsesrejse fra Latinamerika til
Ishavet og endelig til Spanien, hvor
han en dag skyller op på stranden
ud for Malaga.
Handler om: løgne. historier. familien. generationer. slægtsromaner.
Argentina. spanien.

De (gAlgen)HUMoRisTisKe
Sam Byers

syge køer

Klim, 299 sider
Katherine er over 30 og har ikke
fundet lykken, og hendes ex siger, at
han elsker sin nye kæreste. Da deres
fælles ven vender tilbage fra den
lukkede afdeling, beslutter de alle tre
at slå pjalterne sammen igen for at få

Joe – en helt almindelig mand

Kate Morton

Cicero, 483 sider
Kriminalassistent Sadie Sparrow
støder under en løbetur på et
forladt hus, og snart er hun dybt
begravet i en 70 år gammel sag
om et forsvundet barn. Sadie har
mange forestillinger om, hvad der
er sket med den lille dreng, men
sandheden er milevidt fra nogen
teori.
Handler om: familien.
tragedier. Cornwall. england. 1930-1939. 2010-2019.

HarperCollinsNordic, 319 sider
Den almindelige Joe West, der er
en midaldrende, halvskaldet revisor
ender en afen i sengen med den
smukke Hollywoodskuespiller Olivia Finch. Det virker som en drøm,
men bliver snart lidt af et mareridt,
for Joe er meget gif.
Handler om: humor. mænd.
utroskab. filmstjerner.
Hollywood. UsA.

De MoRDeRisKe
Karim Miské

Arabisk jazz

Rosinante, 325 sider
Krimi. Ahmed Taroudant lever et
indesluttet liv med sine krimier. Da
hans smukke overbo, Laura, bliver
brutalt myrdet, bliver han vækket
- og småforelsket i den kvindelige
vicekriminalkommissær
Handler om: narkotika.
Paris. Frankrig.

Mig uden dig

Lindhart og Ringhof, 347 sider
Lilah og Callum bor begge i Sydney. De er omkring 40 år og singler,
da de forelsker sig i hinanden. Alt
burde tegne lyst, men Lilah trækker
sig igen og igen fra forholdet. Hun
lider af en dødelig sygdom, som
hun holder hemmelig for Callum.
Handler om: sygdom.
forelskelse. Australien.
sydney.
Péter Gárdos
Mogens Fjord Christensen

Manden hvis kone
blev ramt af demens

Hovedland, 230 sider
Om den 76-årige Mads, hvis
demensramte kone kommer på
plejehjem, hvor Mads ikke har
lyst til at tilbringe megen tid.
Han opsøger i stedet nye bekendskaber og da hans kone dør,
fytter Mads for sig selv i et lille
hus. Her fnder han ro til at starte
et nyt kapitel af sit liv, der bl.a.

Feber ved daggry

Gyldendal, 239 sider
Den ungarske jøde Miklós
overlever med nød og næppe sit
ophold i Bergen-Belsen lejren, men
i fygtningelejren i Sverige får han
mod på livet og kærligheden. Han
vil gifes.
Handler om: jøder. den 2.
verdenskrig. kærlighed.
venskab. flygtningelejre.
holocaust. sverige.

De sexeDe

Agnes von Krusenstjerna

Frøknerne von Pahlen

Originaludgave 1930-35
Om to adelskvinders (frøkeners)
tilværelse i årene før 1. verdenskrig
blandt det dekadente svenske
aristokrati, om deres seksuelle
udvikling og erotiske oplevelser.

Jakob Olrik

natsværmeren – erotisk
roman
Politikken, 291 sider
Erotisk roman om sex- og samlivseksperten Jakob, der bliver opsøgt
af en ung kvinde, der vil betro sig til
ham. Det hun fortæller ham, virker
så dragende på ham, at han forsætter med at mødes med hende, og
udvikler en vild forelskelse i hende.
Handler om: erotik. sex.
forelskelse. bedrag.

Herman Bang

Ved vejen

Christina Lauren

Beautiful bastard

Pretty Ink, 281 sider
Chloe Mills er ung, kvik og ambitiøs og godt på vej mod sit drømmejob. Hendes chef Bennett Ryan
er arrogant og krævende. Snart
vikles de ind i et spind af begær og
besættelse.
Handler om: erotik. sex.
UsA.

Originaludgave 1886
Skildring af en stationsforstanderindes korte og bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille stationsby i
slutningen af 1800-tallet.

De KlAssisKe
Samantha Young

Dublin street

Flamingo, 307 sider
Amerikanske Jocelyn fygter fra
sin tragiske fortid til Skotland.
Jocelyn lukker ikke nogen ind
men indleder en hed afære med
den rige forretningsmand Braden
Carmichael. Braden vil dog ikke vil
nøjes med sex.
Handler om: forelskelse.
erotik. familien. sorg.
tragedier.

Edith Wharton

Uskyldens år

Originaludgave 1920
Newland skal gifes med May, men
forelsker sig i hendes kusine, der
er vendt hjem fra Europa. Hun
ligger i skilsmisseforhandlinger, og
1870ernes velhavere i New York er
forargede.

Udarbejder:
Bibliotekar sanne Caf

F.M. Dostojevskij

Hvide nætter
- en sentimental roman
- af en drømmers erindringer
Originaludgave 1848
To drømmere mødes skæbnesvangert i Skt. Petersborgs aldrig mørke
sommernætter.

Ernest Hemmingway

Hvem ringer klokkerne for?

Originaludgave 1940
Robert Jordan, en amerikansk
frivillig, sendes under den spanske
borgerkrig ud på en mission for at
sprænge et brohoved i lufen. Her
kommer han i kontakt med den
lokale guerillagruppe og forelsker
sig i den spanske kvinde Maria.
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