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Krigsdagbøger 1939-1945

af Astrid Lindgren (Gyldendal, 2016. - 360 sider)
99.4 Lindgren, Astrid
Den svenske forfatter Astrid Lindgrens (1907-2002) personlige 
skildring af krigens gang både ude i verden og i Sverige, hvor 
man får et unikt indblik i dagligdagen i Lindgren-familien.

Før jeg forsvinder

af Paul Kalanithi (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 221 sider)
99.4 Kalanithi, Paul
36 år gammel ændrer neurokirurgen Paul Kalanithis (1977-2015) liv sig 
drastisk da han rammes af lungekræft. Under sin kamp mod sygdom-
men skriver han sit livs historie før og efter diagnosen. 

Stilledal : historien om et liv

af Jimmy Jørgensen og Andreas Thøgersen (Gyldendal, 2016. - 219 sider)
99.4 Jørgensen, Jimmy
Om Jimmy Jørgensens (f. 1964) vilde liv som rockstjerne og feteret 
skuespiller, men også om en hård opvækst og om hvordan han blev i 
stand til at holde sin indre uro i skak.

Støj og fortielser

af Hans Pilgaard og Rikke Hyldgaard (Politiken, 2016. - 349 sider)
99.4 Pilgaard, Hans
I dagbogsoptegnelser, digte og interviews fortæller journalist 
og tv-vært Hans Pilgaard (f. 1963) om sine indre dæmoner, sin 
længsel efter et sted at høre til, om den skyld og skam, og om 
de fortielser, løgne og drømme, der har præget hans liv.

Det er aldrig for sent at blive den man er 

af Anja Andersen (Politiken, 2016. - 255 sider)
79.75 Andersen, Anja
Håndboldspilleren Anja Andersen (f. 1969) fortæller om 
opvæksten, privatlivet og håndboldkarrieren med dens 
mange op og nedture, samt om den personlige udvikling 
og opgøret med sine uønskede handlemønstre.

Vejen til noget andet : Uff e Elbæks liv

af Stig Andersen (People’sPress, 2016. - 422 sider)
99.4 Elbæk, Uff e
Portræt af politikeren Uff e Elbæk (f. 1954), om opvæksten i den 
jyske højskoleverden, det sociale engagement, grundlæggelsen 
af Kaospilotuddannelsen og partiet Alternativet.
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Modne mænd

interviewer: Bo Østlund (Heatherhill, 2016. - 467 sider)
30.174 Østlund, Bo
Interviewbog med 24 kendte danske mænd uden fi lter om 
livet for modne mænd over de 60 år. Ærlige samtaler med 
en række kendte danskere, lige fra Søren Østergaard, Troels 
Kløvedal, Viggo Sommer og Peter Schrøder, til Allan Olsen, 
Morten Grunwald, Flemming Jensen og Lars Lilholt.

Tommy og Tanne : det store i livet

af Tom Buk-Swienty (Gyldendal, 2016. - 475 sider)
99.4 Dinesen, Thomas, f. 1892
Om Thomas Dinesen (1892-1979) og søsteren Karen Blixens (1885-1962) 
forhold med fokus på førstnævnte og de makabre triumfer, uhyrlige 
rædsler og altopslugende kærlighedseventyr, han oplever under 
1. verdenskrig.

Flugten fra Islamisk Stat : en hjemvendts bekendelser

af Sophie Kasiki og Pauline Guéna (Information, 2016. - 218 sider)
99.4 Kasiki, Sophie
Om franske Sophie, der rejser til Raqqa i Syrien med sin fi reårige søn for 
at fi nde lykken hos Islamisk Stat. I stedet fi nder hun en by fanget i en 
brutal besættelseshærs fanatiske greb og en syrisk lokalbefolkning, der 
lever i rædsel og fattigdom.

Nujeen : i kørestol og på fl ugt fra krigen i Syrien

af Nujeen Mustafa og Christina Lamb (Nordic, 2016. - 240 sider)
99.4 Mustafa, Nujeen
Nujeen Mustafa (f. 1999) fortæller om sin 16 måneder lange rejse fra det 
krigsramte Syrien til Tyskland. En rejse hun skulle klare siddende i en 
kørestol, da hun er spastisk lammet.

HUSK
På Filmstriben.dk kan du fi nde 
gratis biograf- og dokumentar-
fi lm. Se fx “12 years a slave.”
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Lidt ekstra Se og hør:

Mette F.
af Bent Winther og Peter Burhøi (People’sPress, 2016. - 335 sider) - 99.4 Frederiksen, Mette
 Historien om den socialdemokratiske formand og statsministerkandidat 
Mette Frederiksen (f. 1977), der som arbejderklasse i fj erde generation opfattes 
som personifi ceringen af den socialdemokratiske sjæl. Men giver det mening 
at tale om et klassisk Socialdemokrati, og hvad blev der af oprøret?

Sepp : en biografi  om manden, der ændrede dansk fodbold
af Christoff er Rosenløv og Stig Christensen (Gyldendal, 2016. - 445 sider) - 99.4 Piontek, Sepp 
Selvbiografi  af den radikale politiker, børnebogsforfatter og socialpædagog, Manu 
Sareen (f. 1967), der beretter om sit liv, fra han kom til Danmark som 3-årig i 1971 fra 
Indien til han 40 år senere blev minister.

Med fanden i hælene
af Søren Dahl og Karen Margrethe Schelin (Politiken, 2016. - 193 sider) - 99.4 Dahl, Søren
Radioværten og musikeren Søren Dahl (f. 1958) beretter om sin barndom og ungdom 
i det nordjyske, om tiden på musikkonservatoriet i København, om samarbejdet med 
bl.a. “De nattergale” og om P4-programmet Cafe Hack, hvor han er radiovært.

Min egen vej : inspiration til et sundt liv i balance
af Mille Dinesen (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 206 sider) - 99.4 Dinesen, Mille
Mille Dinesen fortæller hvad sundhed er for hende og anviser sin personlige vej til krop 
og sind i balance. Med øvelser, råd fra udvalgte behandlere og suppleret med sunde 
og enkle madopskrifter.

Når far taber sutten - depression og angst i faderskabet 
af Lars Karlsen Schwartz (Books on demand, 2016. - 189 sider) - 99.4 Schwartz, Lars Karlsen
Personlig beretning om at få en fødselsdepression som nybagt far og blive ramt af 
voldsom angst.

Glansbilleder 
af Geeti Amiri (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 283 sider) - 99.4 Amiri, Geeti
Geeti Amiri’s (f. 1989) personlige beretning om en opvækst som fl ygtning i Danmark. 
Om kultursammenstød og kampen for at vinde retten til eget liv. Om frihedsberøvelse, 
vold og tvangsfj ernelse, samt om forældrenes historie og om den kulturelle baggrund, 
der er en del af hendes skæbne.

Victors valg : en mors beretning
af Lone Kristensen og Stig Matthiesen (People’sPress, 2016. - 187 sider) - 99.4 Kristensen, Victor
Lone Kristensen (f. 1963) beretter om sønnen Victor, der i løbet af nogle vanskelige 
teenage-år konverterer til islam og siden bliver Syrienskriger og dør som selvmords-
bomber, og om den retning, hendes eget liv følgelig tager.

Følelsen er alt : Preben Fjederholt - kunst og liv
af Lisbeth Bonde (Gyldendal, 2016. - 158 sider) - 99.4 Fjederholt, Preben
Maleren Preben Fjederholt (1955-2000) var en klassisk maler, der fandt sin inspiration i 
den ældre kunst, og gik sine egne veje i forhold til samtidens kunstnere. 
Bogens forfatter dannede par med kunstneren i en årrække.
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Mor og Busser skal skilles : romantisk tragedie

af Kristina Nya Glaff ey (Gladiator, 2016. - 124 sider)
Busser er fl yttet fra mor, og nu har hun fået en ny kæreste. 
Det er Carl og Gustavs mor, som også engang var kærester med 
mor. På den måde er den helt almindelige lesbiske kernefamilie 
havnet i noget, [...] der kaldes én stor pærevælling. 

Jakob var her : bogen om Ejersbo

af Rune Skyum-Nielsen (Gyldendal, 2016. - 464 sider)
Om forfatteren Jakob Ejersbo (1968-2008) fortalt i erindringsglimt 
fra dem, der var tættest på. Om virkelighed og fi ktion der smelter 
sammen, og om en kompromisløs sjæl, der brændte sine broer, 
og hvis passion for at skrive kun døden kunne stoppe.

Ø

af Siri Ranva Hjelm Jacobsen (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 245 sider)
Da Fritz rejser til Danmark for at uddanne sig, følger hans kæreste Marita 
kort tid efter. De vender siden aldrig tilbage til Færøerne. Længslen efter 
Færøerne nedarves og barnebarnet spejler sin identitet i det tabte.

Løgnerens hus

af Katrine Nørregaard (Politiken, 2016. - 316 sider)
Ægtemand, far og morfar, Kristian, er død af cancer og har efterladt 3 
generationer af kvinder i krise. Nu skal de 3 tilbringe en uge i sommer-
hus, men den lille familie har konfl ikter om alt og sommerhusidyllen har 
svært ved at indfi nde sig.

Karensminde

af Iben Mondrup (Gyldendal, 2016. - 311 sider)
Jens og Karen er efter mange år i Grønland fl yttet tilbage til Danmark, 
hvor deres voksne børn har boet længe. Da Jens får en hjerneblødning 
og bare ligger hen, kommer stærke følelser i spil, og familiemedlem-
mernes forhold til hinanden bliver forskubbet.

Folkets skønhed

af Merete Pryds Helle (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 428 sider)
Marie vokser op på Langeland i 1930’erne i et forarmet miljø, der ikke 
levner mange muligheder for de unge, som ønsker sig et andet liv end 
forældregenerationen. Ægteskabet med Otto bliver et springbræt til 
storbyen og fremskridtet.
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Et lille liv

af Hanya Yanagihara (Politiken, 2016. - 792 sider)
Fire unge mænd, fi re gode venner, forsøger at fi nde fodfæste i 
New York. Kunstneren JB, arkitekten Malcolm, skuespilleren Willem 
og advokaten Jude. Men romanen skifter karakter og forankrer 
sig i Jude og langsomt trævles Judes hårde og brutale opvækst 
op. En opvækst, der truer med at ødelægge den voksne Jude.

Haabet : 1787-1825

af Mich Vraa (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 415 sider)
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med 
skibsreder Frederiksen og hans 14-årige datter Maria om bord. 
Undervejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en række 
hændelser der har stor indfl ydelse på Marias opvækst og liv.

Mary 

af Aris Fioretos (Batzer & Co, 2016. - 371 sider)
Den 23-årige Mary er arkitektstuderende og lever i et militærdiktatur. 
Hendes kæreste er politisk aktiv og planlægger et oprør. En aften 
arresteres Mary for statsfj endtligt virksomhed og så ændres alt.

Når man forveksler kærlighed med en saks

af Tomas Lagermand Lundme (Gyldendal, 2016. - 175 sider)
Han bor ikke længere hos sin mor. Hun har brug for tid til at komme 
ovenpå. Nu bor han hos Mads, som elsker ham, men han kaster stadig 
op og har sår på hænderne, og når han ser sig i spejlet ser han sin mor.

HUSK
På Litteratursiden.dk kan du 
fi nde inspiration til nye læse-
oplevelser, deltage i læsekredse 
og læse om den nye litteratur.

Tania Rangstrup-Christensen :  Nye nordiske
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Flere nye nordiske:

Tania Rangstrup-Christensen :  Nye nordiske

Englene i Avignon 
af Bjarne Reuter (Gyldendal, 2016. - 430 sider)

I 1313 påbegynder pave Clemens V en farefuld pilgrimsrejse fra Avignon 
mod broen Ponte il Duce, for at rense sin krop for en modbydelig ondskab. 
Med på rejsen er bl.a. fem messedrenge, en læge, og en eksorcist; 
men snart begynder rejsemedlemmerne at dø én efter én.

Biernes historie
af Maja Lunde (Rosinante, 2016. - 473 sider)

Bier betyder alt for den engelske frøhandler William i 1852, for den amerikanske biavler 
George i 2007 og for den kinesiske håndbestøver Tao i 2098 og for deres familieliv.

Om foråret
af Karl Ove Knausgård (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 159 sider)

Som i et langt brev skriver en far til sin nyfødte datter om det liv og den familie, som 
hun er født ind i med udgangspunkt i en forårsdag.

Desertørerne
af Kim Blæsbjerg (Rosinante, 2016. - 497 sider)

En familieejet storkoncern i international vækst er rammen for fortællingen 
om to unge mænd, der begge er involveret i virksomheden på hver sin måde. 
En fortælling om et Danmark i vor tid, præget af fi nanskrise og krig.

Spejl, skulder, blink
af Dorthe Nors (Gyldendal, 2016. - 191 sider)

Sonja er single og fra Vestjylland men er havnet i København som ung. Nu er hun i 
fyrrerne og prøver at tage et kørekort, men det er svært at lære at skifte gear. Samtidig 
føler hun sig ikke rigtig hjemme i sit liv og langt fra familien og sin oprindelse.

Slagterkoner og bagerenker
af Jens Blendstrup (Samleren, 2016. - 420 sider)

Om den arbejdsløse elektriker Jørgen Usse og hans kamp for, at fi nde fodfæste som 
arbejdsløs i en virkelighed i konstant forandring.

I hvert øjeblik er vi stadig i live
af Tom Malmquist (C&K, 2016. - 287 sider)

Toms kæreste dør akut af leukæmi efter at have født en datter ved kejsersnit. 
Tom står tilbage som alenefar med et nyfødt barn og skal både håndtere 
sin sorg og de dæmoner, han har med sig fra barndom og ungdom.

Året
af Tomas Espedal (Batzer & Co, 2016. - 206 sider)

Prosalyrisk roman hvor fortælleren rejser i Petrarcas fodspor og 
undersøger kærligheden og det at elske den samme hele livet, selv 
når kærligheden ikke bliver gengældt, mens han skriver om minder, 
kærlighedssorger, aldring, desperation og dødslængsel.
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Wienerbroderskabet 

af Ingar Johnsrud (Gyldendal, 2016. - 427 sider)
Politiefterforsker Fredrik Beier leder efter en forsvunden kvinde, der er 
medlem af sekten “Guds lys”. Sekten bliver dog udsat for en massakre, 
og pludselig er Fredrik og hans nye makker Kafa Iqbal indblandet i et 
spil, de ikke forstår.

Arabisk jazz

af Karim Miské (Rosinante, 2016. - 325 sider)
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.

Den hengivne hr. X

af Keigo Higashino (Modtryk, 2016. - 307 sider)
En enlig mor dræber sin voldelige eksmand i selvforsvar. Hendes 
forelskede nabo bruger sine matematiske evner til at dække over 
mordet, og da politiet får hjælp af hans gamle studiekammerat, bliver 
det en hjernekamp mellem de to genier.

Før faldet

af Noah Hawley (Jentas, 2016. - 429 sider)
Et fl y med overklassepassagerer og den fattige kunstmaler Scott 
Burroughs styrter i havet. Kun han og en fi re år gammel dreng overlever 
styrtet. Var det et uheld eller var det sabotage, [...] og ønskede nogen at 
slå passagererne ihjel? 

Snehvide skal dø 

af Nele Neuhaus (People’s Press, 2016. - 450 sider)
Politibetjentene Pia Kirchhoff  og Oliver von Bodenstein bliver ind-
blandet i opklaringen af to 17 årige pigers mystiske forsvinden 11 år 
tidligere fra landsbyen Altenhain. [...] Opklaringen bliver vanskelig da 
de hurtigt opdager, at landsbyen emmer af hemmeligheder, løgne og 
bedrag. 

DNA

af Yrsa Sigurðardóttir (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 479 sider )
En kvinde myrdes brutalt, og kvindens lille datter, der gemmer sig 
under sengen, er det eneste spor som kriminalassistent Huldar har 
at gå efter. Kort efter myrdes en anden kvinde og politiet får travlt. 
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Den hemmelige kvinde

af Anna Ekberg (Politiken, 2016. - 398 sider)
Helene har mistet hukommelsen, men hvorfor fl ygtede hun for tre 
år siden fra sit liv i sus og dus, sin mand og sine to små børn? Er der 
hemmeligheder i selv de bedste familier?

Andre folks børn

af Katja Vesselbo Døssing (People’sPress, 2016. - 276 sider)
Spændingsroman der handler om adoptionsbranchens 
grimme side. Om politisk magtspil, skæbnesvangre løgne 
og forældre, der elsker deres børn, selvom de er fattige.

Syge sjæle

af Kristina Ohlsson (Modtryk, 2016. - 333 sider)
Anna og David fl ytter ind i en gammel præstegård, samtidigt vender 
Lukas tilbage til byen. Lukas er den eneste overlevende efter at tre 
mennesker blev bortført og mishandlet. Lukas kan intet huske og det 
piner ham dag og nat, at han ikke kan udpege gerningsmanden.

Norma

af Sofi  Oksanen (Rosinante, 2016. - 318 sider)
Da Normas mor, Anita, kaster sig ud foran et metrotog, skal det ligne et 
selvmord. Men det tror Norma med det specielle hurtigtvoksende hår 
ikke på, og i jagten på en forklaring vikles hun mere og mere ind i den 
mafi alignende Naaka-familie, som moderen har kendt fra barndommen.

Side 10

HUSK
Der er krimimesse 1. & 2. april
i Fængslet i Horsens
Læs mere på krimimessen.dk
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Lidt ekstra Søvnløse nætter:

Den usynlige mand fra Salem
af Christoff er Carlsson (People’sPress, 2016. - 334 sider )

Krimi fra Stockholm, hvor den suspenderede politimand Leo Junker bliver grundig 
indblandet i et mord på en ung kvinde i et herberg i huset, han selv bor i.

Skyggezone
af Arne Dahl (Modtryk, 2016. - 366 sider)

Sam Berger fra kriminalpolitiet mangler opbakning i en sag, hvor han mener en 
seriemorder er på spil. Han indgår en uhellig alliance med Molly Blom fra Säpo, da han 
pludselig selv bliver mistænkt.

Nat over Germania
af Harald Gilbers (Mrs. Robinson, 2016. - 471 sider )

Berlin, maj 1944. Maltrakterede kvindelig begynder at dukke op i Berlins gader. Den 
forhenværende kriminalkommissær Richard Oppenheimer, der er jøde, beordres til 
at bistå i opklaringen. Mens Oppenheimer langsomt får noget af sin faglige stolthed 
tilbage, må han også overveje hvad nazisterne vil gøre med ham, hvis han opklarer 
sagen .

Forlad os vor skyld
af John Hart (Hr. Ferdinand, 2016. - 495 sider)

Da kriminalassistent Elizabeth Black redder en ung pige fra fangenskab, dræbes der to 
mænd. Elizabeth anklages for drabene. Tidligere kriminalassistent Adrian Wall løslades 
efter 13 års fangenskab. Sammen hives de to tidligere kolleger nu ind i en nerve-
pirrende historie om synd og tilgivelse .

Paria
af David Jackson (Bazar, 2016. - 363 sider)

En seriemorder er løs i New York. Ofrene har alle en relation til kriminalassistent Callum 
Doyle. Morderen gør det klart, at alle der er sammen med Doyle risikerer at bliver myr-
det. Doyle bliver suspenderet, men begynder sin egen, brutale efterforskning.

Et beskidt job
af Pierre Lemaitre (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 447 sider)

Alain Delambre er gået fl ere år uden et job, så da muligheden byder sig for at komme i 
stilling til et velbetalt job han er mere end kvalifi ceret til, byder Alain sig til. Det kræver 
dog bare at Alain er med til at simulere en gidseltagningssituation.

Hilsner fra de døde
af Stuart MacBride (HarperCollins Nordic, 2016. - 445 sider)

Krimi fra Skotland. En seriemorder har i fl ere år dræbt piger kort før deres 
13-års fødselsdag og i årene efter sendt grumme fødselsdagskort til forældrene. 
Kriminalbetjent Ash Henderson er i al hemmelighed dybt personligt involveret i 
sagen, der kun bliver værre.

Elektra
af Jakob Melander (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 447 sider)

En kunsttransport overfaldes og politimanden Andreas opdager, at noget er helt 
galt i opklaringsarbejdet. Det samme skete for 10 år siden, og kostede Andreas’ 
bror livet. Historien har tråde tilbage til junta-regimet i Grækenland i 1970’erne.
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Mig uden dig

af Kelly Rimmer (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 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.

Måske mødes vi

af Kate Eberlen (Politiken, 2016. - 467 sider)
Tess og Gus mødes tilfældigt som unge under en rejse til Italien. 
Gus’ bror er død og Tess ved ikke, at tragedien venter forude hjemme 
i England. De næste 16 år udfordres de begge af skæbnen, adskilt af 
tilfældigheder.

Toscana tur og retur

af Åsa Hellberg (Rosenkilde, 2016. - 319 sider)
Globetrotteren Sara Raphael og den berømte forfatter Jessica Romin 
trodser skilsmisse, sårede følelser og hedeture, da de drager på en 
spontan motorcykeltur til et vinslot i Toscana. Her åbnes sluserne for fl irt 
og gamle familiehemmeligheder.

For tæt på solen

af Paula McLain (People’sPress, 2016. - 398 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.

Hjemfærd 

af Yaa Gyasi (Lindhardt og Ringhof, 2016. - 355 sider)
De to halvsøskende, Effi  a og Esi, som aldrig mødes, vokser op i lidelser 
og smerter i 1700-tallet. Vi følger slaveriets udvikling og påvirkning af 
Effi  as og Esi liv samt deres efterkommere i denne slægtsroman, frem til 
vores tid.  

Der vokser et træ i Brooklyn

af Betty Smith (Gyldendal, 2016. - 476 sider)
En fattig emigrantfamilies kamp for at opnå bedre kår krones med 
held, da datteren Francie Nolan i starten af det 20. århundrede består 
adgangseksamen til universitetet.
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Vores sjæle om natten

af Kent Haruf (Rosinante, 2016. - 186 sider)
Den 70-årige Addie Moore bor alene og har svært ved at falde i søvn. 
En aften i maj afl ægger hun sin nabo, enkemanden Louis, et uventet 
besøg. Dagen efter pakker Louis sin pyjamas og tandbørste. 

Guldægget

af Cynthia D’Aprix Sweeney (Gad, 2016. - 351 sider)
Guldægget er den famøse arv, som de fi re søskende venter på. 
Men Leo skal betale en erstatningssag og Guldægget mindskes. 
Snart må de sande, at tilværelsen ikke kan blive som før. 

I morgen kommer en ny himmel 

af Lori Nelson Spielman (People’sPress, 2016. - 334 sider)
Da Bretts mor dør, modtager Brett en liste med ti punkter, 
som hun skal opfylde indenfor et år. Bl.a. skal hun få et barn, 
hjælpe de fattige, optræde for et publikum og forelske sig.

Min søsters hemmelighed

af Tracy Buchanan (Flamingo, 2016. - 297 sider)
Under en oprydning i barndomshjemmet fi nder Willow en invitation 
til en fotoudstilling. Dette afslører en hemmelighed om hendes 
afdøde forældre, som har været skjult for hende og som tvinger 
hende til at stille spørgsmålstegn ved hele sin baggrund.

Rikke Frisenette : Love Actually

VIDSTE DU...
At du på din tablet kan læse 
e-bøger og høre lydbøger fra 
eReolen.dk? Hør mere på 
biblioteket eller besøg eReolen.dk.
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Ude af drift
af Lisa Owens (Gad, 2016. - 313 sider)

Claire har sagt sit job op for at fi nde noget, der giver bedre mening. Kæresten 
Luke forsøger at støtte hende, mens familien ser hovedrystende til. Lidt for meget 
vin og for mange sarkastiske bemærkninger gør ikke livet lettere for Claire. 

Det lille bageri på strandpromenaden
af Jenny Colgan (Cicero, 2016. - 409 sider)

Polly har forladt sin kæreste og deres konkursramte fi rma. Nu starter hun forfra på en 
engelsk tidevandsø, og inden hun ser sig om, bliver hendes lille bageri populært, og 
hun forelsker sig til fl ere sider. 

Forførende Paris 
af Alexandra Potter (NB Books, 2016. - 391 sider)

Ruby Millers kæreste brænder hende af, og hun drager derfor alene til Paris. I 
kærlighedens by støder hun på nogle gamle og hemmelige breve mellem to elskende, 
og Ruby beslutter sig for at opklare mysteriet om deres ulykkelige forhold.

Verdens heldigste kvinde 
af  Jessica Knoll (Politiken, 2016. - 390 sider)

Ani FaNelli har brugt halvdelen af sit liv på at opbygge det perfekte liv med karriere, 
image og brylluppet med den perfekte mand lige om hjørnet. Men bag facaden lurer 
en hemmelighed, som truer drømmen. 

Det er ikke mig, det er dig 
af McFarlane, Mhairi (HarperCollins Nordic, 2016. - 414 sider)

Della arbejder som pressemedarbejder på kommunen og har været 
sammen med kæresten Paul i 10 år. Men da hun opdager, at han er utro, 
må hun tage hele sit liv op til revision og gamle drømme udleves.

Jeg så et menneske 
af Owen Sheers (Gyldendal, 2016. - 313 sider)

Michael Turner mister sin kone Caroline og fl ytter til London. Her bliver han venner 
med naboerne, ægteparret Josh og Samantha. En eftermiddag bliver livet ændret for 
dem alle tre for altid, da Michael træder ind i naboparrets hus.

En mors historie
af Amanda Prowse (Flamingo, 2016. - 275 sider)
For Jessica og Matthew er deres lykke gjort, da de bliver gravide. Lykken er dog kort da 
Jessica ikke oplever den altopslugende kærlighed til sin datter efter fødslen, som hun 
forventes at føle. 

Det litterære apotek
af Nina George (Bazar, 2016. - 395 sider)

Jean Perdu ejer en fl ydende bogbutik i Paris og har længe hjulpet andres nødstedte 
følelser, men nu må han dog efter 20 år endelig forsøge at kurere sit eget knuste hjerte.


