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Rikkes romaner

Den som vandrer om natten

af Fredriksson, Marianne
Fremad, 1993. - 350 sider. 

På Jesu tid lever Marcus et kærlighedsløst liv sammen med sin 
slavefødte halvbroder. Inden han går til grunde hjælpes han af 
kaldæeren Anjalis - søn af én af de vise mænd 
Læs også Marianne Fredriksson øvrige romaner.

Hr. Isakowitz’ skat

af Wattin, Danny
Politiken, 2015. - 233 sider.

I nutiden tager en far, en søn og en farfar på en “skattejagt” til Polen 
- en rejse, der skal fortælle noget om familiens fortid. Rejsen krydres 
med fortællinger fra fortiden, hvor jødernes skæbne i Nazityskland spill-
er en central rolle.

Os

af Nicholls, David
Gyldendal, 2015. - 483 sider.

Douglas elsker sin kone overalt på jorden. Det kommer derfor som 
et kæmpe chok for ham, da hun en sen nattetime bekendtgør, at 
hun mener de er nået til vejs ende. Desperat planlægger Douglas en 
dannelsesrejse ned gennem Europa med deres temmelig håbløse 
teenagesøn Albie, men det er som om hans familie ikke sætter pris på 
alle hans anstrengelser.
Læs også David Nicholls øvrige romaner.

Bønner for de bortførte

af Clement, Jennifer
Hr. Ferdinand, 2014. - 238 sider.

Ladydi vokser op på et bjerg i Mexico. Her må piger forklædes som 
drenge for at undgå at blive bortført og brugt som sexslaver for 
narkokartellerne. Mødrene graver huller, som deres døtre kan skjule sig i, 
men en dag kommer Ladydis veninde Paula for sent til sit hul.



Iris og Ruby

af Thomas, Rosie
L&R, 2008. - 460 sider.
 
I Cairo får 82-årige Ruby besøg af sit barnebarn fra England, som er raget 
uklar med resten af familien. De åbner sig efterhånden for hinanden, og 
langsomt åbenbares de tragiske hændelser, som har præget tre 
generationer af familiens kvinder. 

Læs også Rosie Thomas’ øvrige romaner

Fra billede til billede

af Goddard, Robert
Gyldendal, 1997. - 533 sider.

Da en ung engelsk kvinde pludselig forsvinder på Rhodos, starter en 
eftersøgning, som en mand med ringe held i tilværelsen bliver en vigtig 
part i, uden rigtig at vide hvorfor.

Læs også Robert Goddards øvrige romaner

Aldrig uden dig

af Lane, Harriet
Gad, 2015. - 275 sider.

Frances tager sig af en døende bilist og bliver fascineret af enkemanden, 
som er en berømt forfatter. Kan hun bruge alle kneb for at få ham og for 
at få succes på det bogtillæg, hvor hun arbejder?

Rebekkas romaner

Biernes hemmelige liv

af Kidd, Sue Monk
Bazar, 2004. - 374 sider.

Den 14-årige hvide Lily Owens er stukket hjemmefra af fl ere gode 
grunde. Hun fi nder ved et mirakel fred og forsoning hos en lille gruppe 
sorte kvinder, der producerer honning og praktiserer næstekærlighed.



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 Biblioteks hjemmeside solbib.dk kan du også fi nde 

forskellige inspirationsfoldere med gode titler til din læsning!
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