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TTTiiinnas Tipss

Stodderen

Bunny Munros død

af Cave, Nick
Gyldendal, 2009. - 269 sider.

Bunny Munro er handelsrejsende med skønhedsprodukter og besat 
af sex. Efter konens selvmord bliver han forfulgt af hallucinationer, der 
sammen med hans konstante druk fører i fortabelse.

Opleveren

Foodie

af Holm, Marie
Gyldendal, 2014. - 187 sider.

Essaysamling og kogebog, der plukker alt fra tidens madmode. 
Bl.a. opskriften på Manfreds berømte tatar, guide til brygning af den 
perfekte sorte kaff e, reportage fra Nørrebros lille kultbager og vejled-
ning i kogning af eget krydderfedt.

Tidsrøveren

Den første

af Cronin, Justin
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 1019 sider. - 2 bind.

Spændingsbog om et postapokalyptisk verdenssamfund, der spænder 
over 1000 år. Indeholder vampyrer og et helt unikt menneske som 
verdens måske sidste håb.

Udfordringen

Syvmiledrømmen

af Bruun, Ulla
Hovedland, 2014.- 388 sider.

I 1969 mødes to unge nybagte forældrepar tilfældigt på fødestuen og 
bliver venner. Drømmen om et bedre samfund har de til fælles, og de 
enes om at fl ytte i kollektiv sammen for at dyrke fællesskabet og droppe 
det småborgerlige parforhold.



Syv satans lange dage

af Tropper, Jonathan
Modtryk, 2014. - 339 sider. 

Kort efter at have fundet sin chef i seng med sin kone, dør 
Judd Foxmanns far, og han tvinges til at sidde shiva med sin 
dysfunktionelle familie i syv lange dage.

Alt må vige for natten

af Vigan, Delphine de
People’s Press, 2013. - 336 sider.

Efter morens død fortæller forfatteren medrivende om sin families 
dramatiske historie om selvmord og tab, mens hun undervejs afdækker 
og bearbejder sine egne motiver til at fortælle historien.

Delikatesse

af Foenkinos, David
Hr. Ferdinand, 2012. - 336 sider.

Den unge, smukke enke Nathalie arbejder sig igennem sin sorg i et 
fransk, IKEA-ejet selskab. Her opstår et bizart trekantsdrama, da chefen 
nærmest er besat af hende, og hun derimod indleder et forhold til den 
anonyme og kedelige svensker Markus.

JJJJJuulies Juvveeleerrr

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.



Næste stop Rosengädda!

af Hamberg, Emma
Aronsen, 2013. - 351 sider.

I den lille svenske by Rosengädda møder tre personer hinanden, Tessan, 
Jane og 13-årige Bror, og får langsomt styr på deres liv. Om venskaber, 
der trodser alder, klasser og køn.

God mod nordenvind

af Glattauer, Daniel
Hr. Ferdinand, 2011. - 278 sider.  
1. del af serie.

Emmi begynder at skrive sammen med Leo på nettet. Efterhånden 
udvikler det sig, og det store spørgsmål er, om deres forhold kan holde 
til, at de mødes?

Guds barmhjertighed

af Ekman, Kerstin
Gyldendal, 2000. - 441 sider. 
Triologien Ulveskindet

I 1916 kommer jordemoderen Hillevi Klarin til Svartvattnet i Jämtland 
- en hård verden for kvinder og børn. Den lille lappepige Risten bliver 
hendes plejebarn. Hun er bindeleddet mellem levende og døde, før og 
nu, og er fortælleren i bogen.
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