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RRRiikkkes rommaaanneeerr

Miss Blackpool

af Hornby, Nick
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 358 sider.

Barbara fra Blackpool fl ytter til London for at lave tv. Her møder hun en 
række mennesker, og sammen skaber de én af tidens mest sete - og 
sjoveste - tv-serier.

Læs også Nick Hornbys øvrige romaner: High fi delity, Omkring en dreng, 
Langt nede, Juliet nøgen.

Garnethill

af Mina, Denise
Klim, 2002. - 358 sider.

Krimiserie med Maureen O’Donnell. 
1. Garnethill
2. Eksil
3. Forløsning

Nu, for helvede

af Linde, Heidi
Rosinante, 2012. - 394 sider.

Den højgravide Terese har fået en dag helt for sig selv uden mand og 
børn, og denne vidunderlige frihed skal bruges på den bedste tænke-
lige måde, men angsten for ikke at bruge den helt rigtigt truer med at 
ødelægge dagen.

Der bor Hollywoodstjerner på vejen

af Gerhardt, Maria
People’sPress, 2014. - 208 sider.

Maria er dj, succesfuld og forelsket i Rosa. Efter 15 år får hun hende, men 
samtidig opdager Maria at hun har kræft.
Forfatteren Maria Gerhardt er også kendt under navnet Djuna Barnes.



Manden der ikke var morder

af Hjorth, Michael & Hans Rosenfeldt
Hr. Ferdinand, 2010. - 442 sider.

Krimiserie med kriminalpsykolog Sebastian Bergman
1. Manden der ikke var morder
2. Disciplen
3. Fjeldgraven
4. Den stumme pige

Hvor hjertet er

af Letts, Billie
Viva, 1996. - 341 sider.

17-årige højgravide Novalee bliver forladt af sin ven midt i et varehus i 
Oklahoma, hvor hun ikke kender en sjæl. Hun fi nder dog hurtigt sig selv 
igen og modnes og udvikles i et varmt og kærligt net af venskaber, som 
hun knytter med de særeste snegle og excentrikere.

Læs også: Her åbner Honk & Holler.

Projekt Rosie

af Simsion, Graeme
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 375 sider.

Da den socialt handicappede Don beslutter at fi nde en kæreste, 
udarbejder han et spørgeskema og iværksætter “Projekt Kone”. Rosie 
er lige det modsatte af, hvad han søger. Men et venskab opstår mellem 
dem, og Don begynder at opleve følelser, som han ikke kan forstå.

RRReebbekkas rooommaaannneeerr

Señor Peregrino

af Samartin, Cecilia
Bazar, 2010. - 451 sider.

Den smukke Jamilet vokser op i en lille mexicansk landsby. Hun 
skæmmes dog af et ildrødt modermærke på ryggen. Som 17-årig rejser 
hun illegalt til USA i håb om at få fj ernet modermærket. Hun får arbejde 
på et psykiatrisk hospital, hvor et møde med en ældre patient får hende 
til at tro på kærlighedens magi.
Læs også: La Peregrina.



Find mere god inspiration 

til din hyggelæsning på 

Litteratursiden.dk

Litteratursiden er bibliotekernes website 

om litteratur. Sitet er for alle, der vil 

inspireres til gode læseoplevelser, diskutere 

litteratur og blande sig i den litterære debat.

På Solrød Bibliotek kan du også fi nde forskellige inspirationsfoldere 

med gode titler til din ferielæsning!
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