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Sommerlæsning 2015
Det er sommer, solen skinner og havestolen kalder. Og så er det tid 
til at læse en god bog. Ikke for alvorstung, men ej heller papirs let, 
bare lige tilpas til en god varm dag i havestolen, på stranden eller 
ved bordet på cafeen i storbyen. Her er samlet et bredt udvalg af 
de seneste års bedste bøger der alle har det tilfælles at de passer 
fortrinligt til at blive læst en sommerdag i ferien. Og det hvad enten 
man er mand eller kvinde.

Et godt grin i strandstolen
Når ferien godt må indeholde lidt humor ;-)

Backman, Fredrik 
Britt-Marie var her 
380 sider  

Forfatteren bag ’En mand der hedder Ove’ er tilbage i vanlig, munter 
stil. Denne gang møder vi Britt-Marie, der har forladt sin mand og 
er flyttet til den lille flække Borg. Her bliver hun bl.a. fodboldtræner 
(selvom hun hader fodbold), og hun finder ud af, at livet rummer 
flere muligheder, end hun havde troet.

Loe, Erlend
Status
143 sider

Humoren bliver næsten ikke mere sort end hos Erlend Loe. Det er 
også tilfældet i den grumt morsomme ’Status’, hvor digteren Nina 
Faber får nedsablet sin seneste digtsamling, og derefter går lettere 
bersærk.

Puértolas, Romain
Den utrolige historie om fakiren, der sad fast i et IKEA-skab
252 sider

Veloplagt og med et kækt glimt i øjet fortælles historien om inderen 
med det mundrette navn Ahatashatru, og hans fantastiske rejse rundt 
i Europa. En tur i IKEA kan føre til mange uventede oplevelser…

Tropper, Jonathan
Syv satans lange dage
339 sider

Judd skal sammen med sin skøre familie sidde shiva for sin afdøde 
far. Kort forinden har han opdaget konen i seng med chefen. Under-
holdende og skrevet i et levende, filmisk sprog.

Werdelin, Nikoline 
Homo metropolis 2013-2014
153 sider

Tag et par striber med på ferie i form af Werdelins genkendelige, 
satiriske streg. På kærlig vis formår hun at spidde os danskere, så vi 
krummer tæer og klukker samtidig. 

Romantik på ferien
En velskrevet kærlighedsroman er altid skøn at have med i kufferten

Baker, Jo 
Huset Longbourn 
399 sider  

For de mange fans af ’Stolthed & Fordom’. Sarah er tjenestepige for 
familien Bennet på Longbourn, hvor dagene er præget af hårdt ar-
bejde, mens hun er vidne til familiens drama og intriger. Den daglige 
trummerum brydes af en ny mand i tjenestestaben, den hemmelig-
hedsfulde James, som hun bliver mere og mere draget imod.

Dillon, Lucy
Ensomme hjerter og herreløse hunde
470 sider

Klassisk og hjertevarm kærlighedsroman om Rachel, der arver et 
dyreinternat og her møder en masse nye mennesker, og måske også 
kærligheden? Man behøver ikke at være hundeelsker for at læse 
bogen, men det skader ikke!

Hamberg, Emma
Hjerter i brand (må ikke slukkes!)
486 sider

Tessan har overtaget en gammel stationsbygning, hvor hun vil åbne 
en restaurant. Men så kommer den skønne livsnyder Rafael til 
byen…
En roman fyldt med passion, svulstigt sprog og romantiske forvik-
linger.

Moyes, Jojo 
En plus en
379 sider

Jess, som er enlig mor, begynder at gøre rent hos rigmanden Ed. De 
kommer skævt ind på hinanden, men måske kan de alligevel gøre en 
forskel i hinandens liv? Moyes tilføjer tilpas med lune i sin historie, 
så det sentimentale ikke kammer over.



Historiens vingesus
Indimellem er det rart at dykke ned i en roman,  
hvor man bliver taget med til en anden tid

Atkinson, Kate
Liv efter liv
531 sider

Det er fascinerende, og til tider svimlende læsning at følge med 
i hovedpersonen Ursulas forskellige liv i forskellige tidsperioder, 
fra hun bliver født i England i 1910. Original, tankevækkende og 
underholdende.

Hope, Anna
De savnede
280 sider

Tre kvinders liv bliver på forunderlig vis flettet sammen i London i 
tiden efter 1. verdenskrig. 
Skæbnen har været hård ved dem, og det er ofte barsk læsning, men 
samtidig medrivende og livsbekræftende.

Lemaitre, Pierre 
Vi ses deroppe
529 sider 

Pierre Lemaitre formår at balancere mellem alvoren og det absur-
de/tragikomiske i historien om Edouard og Albert, der mødes under 
1. verdenskrig og sammen iværksætter et storstilet svindelnummer.

Otsuka, Julie
Og vi kom over havet
191 sider

I 1919 ankommer en flok unge og fattige japanske kvinder til USA 
som såkaldt ’postordrebrude’, i drømmen om et nyt og bedre liv. Det 
er en gribende historie, og elegant fortalt i en navnløs vi-form.

Williams, John
Stoner
302 sider

Stoner er søn af fattige bønder i Missouri og bliver sendt på land-
brugsskole. Men litteraturens verden drager, og han bliver ansat på 
et universitet. Med sin lavmælte tone og uglamourøse hovedperson 
er ’Stoner’ mod alle odds en fantastisk og medrivende roman. Kan 
du kun nå at læse én bog i din sommerferie, så læs ’Stoner’.

Under eksotiske himmelstrøg
Selvom ferien måske ’kun’ går til Danmark, er det heldigvis gratis 
at tage på en litterær rejse til mere eksotiske himmelstrøg

Bergstrand, Mikael 
Tåge over Darjeeling 
376 sider

2. del af ’Delhis smukkeste hænder’, men kan læses uafhængigt af 
denne.
Svenske Göran inviteres til bryllup i Indien, men han får hurtigt 
rodet sig ud i en masse situationer, som han ikke helt ved, hvordan 
han skal vikle sig ud af. En roman med lune og charme.

Kwok, Jean
Mambo i Chinatown
392 sider

Charlie bor i Chinatown i New York med sin søster, og en far der 
holder meget fast i de traditionelle, kinesiske værdier. Da hun får 
job som receptionist på en danseskole, bliver hun bidt af dans, men 
må holde det hemmeligt for sin far. En fængende historie om at føle 
sig fanget mellem to kulturer og at følge sin passion.

Mitchell, David 
Jacob de Zoets tusind efterår
547 sider  

Hollandske Jacob bliver i 1799 udstationeret på en handelsstation 
i Japan. Romanen kræver en lidt tålmodig læser, men til gengæld 
får man en velskrevet fortælling om kulturforskelle, korruption, 
konkubiner og kærlighed.

99.4 Mahanandia, Pradyumna Kumar 

Andersson, Per J. 
New Delhi-Borås
Den utrolige historie om inderen, som cyklede  
til kærligheden i Sverige

297 sider

En historie fra den virkelige verden om indiske Pikej, som møder 
kærligheden i form af en svensk pige. Her får du en farverig fortæl-
ling om kulturmøder og kærlighed på tværs af kontinenter.



Munaweera, Nayomi
De tusind spejles ø
238 sider

Rørende fortalt familiesaga om to søstre fra Sri Lanka. USA er 
deres nye hjemland, men tankerne går tilbage til Sri Lanka, hvor 
borgerkrigen raser, og hverdagen er en kamp for de mange fattige 
familier.

Ozeki, Ruth L.
Tidens væsen
441 sider

Zen-buddhisme, kvantemekanik og mobning er blot nogle af ingre-
dienserne i denne spraglede, usædvanlige historie, hvor Ruth på en 
strand i Canada finder en japansk piges dagbog. Kan især anbefales 
til filosofi-interesserede.
 

Den kære familie
Romaner der beskriver familielivet på godt og ondt

Joyce, Rachel
To sekunder i Byron Hemmings’ liv
360 sider

Da der i 1977 bliver lagt to sekunder til tiden, skaber det bekymrin-
ger hos 11-årige Byron, og en skæbnesvanger begivenhed kommer 
til at påvirke hele familien. Underfundig og giver stof til eftertanke.

Foenkinos, David
Minderne
282 sider

Vi følger en fransk familie i tre generationer. Fortælleren er nat-
portier, men han drømmer om at blive forfatter, og da hans bedstefar 
dør, sætter det gang i en masse minder. Boblende af sprogligt og 
fortællemæssigt overskud.

Ragde, Anne B. 
Jeg har et tæppe i tusind farver 
251 sider 

Omdrejningspunktet for romanen er forfatterens danske mor, Birte, 
der ligger døende på et hospital. Det er et stærkt portræt af Birtes 
liv som sej, enlig mor, samt Anne Ragdes opvækst, iblandet en ved-
kommende kritik af et til tider uværdigt sundhedsvæsen.

Selasi, Taiye
Gå væk, Ghana
359 sider

I den multikulturelle familie Sai, forsøger de fire voksne børn på 
hver sin måde at finde en identitet, og et ståsted i tilværelsen. Ro-
manens springende fortællestil giver en dynamisk læseoplevelse, og 
det er fascinerende at følge den lidt dysfunktionelle familie og deres 
forskellige livsrejser.

Wattin, Danny
Hr. Isakowitz’ skat
233 sider

Tre generationer bestående af forfatteren Daniel, hans søn og far, 
rejser til Polen for at finde oldefarens skat. Samtidig får vi indblik i 
slægtens barske historie præget af Holocaust. Det lyder tungt, men 
fordi forfatteren formår at dosere med lidt humor, er resultatet en 
varm og sørgmunter roman.

Webb, Katherine
Arven
395 sider

Slægtsroman om to søstre, der arver et hus efter deres mormor. I 
huset afdækker de langsomt en familiehistorie fyldt med hemme-
ligheder og gamle minder. For dig, der godt kan lide Rosamunde 
Pilcher, og den hyggelige, engelske landsby-stemning.

 
Til dig, der rejser let
Underholdning til den lille ferietur i form af korte bøger,  
der ikke fylder meget i bagagen…

Erbillor, Sabina
Debil tur-retur
135 sider

Eskild er 24 år, hader sit arbejde og er vild med Anne, men så er der 
lige hans nuværende, lidt irriterende kæreste Pernille. En kanotur 
til Norge kan måske blive et lyspunkt?
Debutroman skrevet i en frisk, sjov og uhøjtidelig tone, og med lidt 
den samme humor, som man finder hos norske Erlend Loe.



Gavalda, Anna
Billie
199 sider

Roman om to unge outsidere, der tager på en vandretur i bjergene, 
hvor de falder ned i en klippesprække. En livsbekræftende fortæl-
ling om venskab, og om at føle sig anderledes. Kan læses af både 
teenagere og ældre.

Jansson, Tove 
Sommerbogen 
176 sider 

Nyudgivelse (originalen udkom i 1972). 
Sophia på 6 år tilbringer sommeren med sin farmor på en lille ø i 
den finske skærgård. Et univers fyldt med fantasi, Bulderby-idyl og 
poetisk natur, men også melankoli og en stemning af, at somre ikke 
varer evigt.

Moyes, Jojo
Honeymoon i Paris
118 sider

Sød og hurtiglæst roman om to kvinder og deres respektive kærlig-
hedsforhold: Sophie, som forelsker sig hovedkulds i en kunstmaler i 
1912, og et århundrede senere Liv, hvis bryllupsrejse ikke helt lever 
op til forventningerne. Oplagt at medbringe på en weekend-tur til 
Paris.

Aamund, Jane
Onklerne og deres fruer
191 sider 

Muntre historier om de mange spændende personligheder, der 
besøgte Jane Aamunds barndomshjem i 30’erne og 40’erne. Under-
holdende og letlæst, og for læsere med hang til det nostalgiske. 

Til dig med god plads i kufferten
Underholdning til den lange ferietur

Dueñas, Maria
Syersken fra Madrid
565 sider

Spioner, krig og kærlighed er hovedelementerne i denne farverige 
roman om kvinden Sira, hvis skæbne drastisk skifter retning, da 2. 
verdenskrig starter. Her får du drama og romantik, for alle pengene.

Hislop, Victoria 
Hjemkomsten
564 sider

De to veninder Sonia og Maggie rejser til Granada for at fejre 
Maggies 35 års fødselsdag. Samtidig får vi gennem tjeneren Miguel, 
fortalt historien om familien Ramirez, og deres rolle i den spanske 
borgerkrig. Underholdende, kulørt og velfortalt.

Renberg, Tore
Vi ses i morgen
558 sider

Rå og fandenivoldsk roman med et broget galleri af personer, hvis liv 
i Stavanger flettes sammen. Vi møder bl.a. den fraskilte familiefar 
med en milliongæld, Pål, som tilbydes en utraditionel løsning på 
sine økonomiske problemer af en kriminel bande, anført af en svært 
overvægtig mafioso-wannabe.

Samartin, Cecilia
Kvinder i hvidt
553 sider

Spændende og lærerig fortælling om den cubanske frihedsbevæ-
gelse ’Kvinder i hvidt’, og deres protester mod den uretmæssige 
fængsling af deres mænd og sønner.

Tartt, Donna
Stillidsen
836 sider

Theo mister som 13-årig sin mor ved en eksplosion på et kunstmu-
seum i New York. Ved eksplosionen kommer han i besiddelse af et 
kunstværk, der kommer til at følge ham videre i livet. En bog som 
kræver god tid, men som belønning får man en unik læseoplevelse, 
fortalt i et flydende og levende sprog.
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Spænding og uhygge
Du behøver ikke tage på action-ferie for at få spænding i din ferie. 
Læn dig bare tilbage i liggestolen med en af disse romaner…

Dicker, Joel  
Sandheden om Harry Quebert-sagen
693 sider 

Marcus Goldman er en ung succesforfatter med skriveblokering, som 
under et besøg hos sin tidligere lærer Harry Quebert bliver inddra-
get i opklaringen af en gammel mordsag om den 15-årige pige Nola. 
Uforudsigelig og sindrigt konstrueret roman, hvor man som læser 
bliver drevet gevaldigt rundt i manegen.

Egeland, Tom
Nostradamus’ testamente
583 sider

Hæsblæsende spændingsroman i stil med ’Da Vinci Mysteriet’. 
Kidnapningen af en italiensk professor får arkæologen Beltsø på 
banen, og han indleder en nervepirrende jagt på intet mindre end 
hemmeligheden bag Pagtens Ark. 

King, Stephen
Doktor Søvn
545 sider 

Stephen King er mesteren når det handler om at få nakkehårene til 
at rejse sig. I denne roman følger vi drengen Dan Torrance fra ’Ond-
skabens Hotel’, og hans møde med pigen Abra, der har overnaturlige 
evner. For dig, der elsker god gammeldags uhygge.

Korelitz, Jean Hanff
Det burde du have vidst
467 sider

Spændende psykologisk thriller om parterapeuten Grace, der har 
skrevet en selvhjælpsbog til kvinder om at følge deres intuition ved 
valg af partnere. Med sarkastisk vid hører vi om hendes liv blandt 
de superrige på Manhattan. Men da en kvinde bliver myrdet og 
Graces mand samtidig forsvinder sporløst, begynder hendes trygge 
tilværelse at smuldre. 

Nesser, Håkan 
Levende og døde i Winsford 
361 sider  

Altid velskrivende Håkan Nesser er her taget til England, hvor 
den tidligere tv-vært Maria er flyttet ind i et øde beliggende hus 
på heden. Hvad hun er flygtet fra, bliver stille og roligt optrevlet i 
denne lidt utraditionelle spændingsbog med fokus på det psykologi-
ske drama.

Feel-good romaner
Så er der dømt hyggelige og hjertevarme fortællinger  
i hængekøjen. Her kan du koble helt af

Bivald, Katarina
Læserne i Broken Wheel anbefaler
395 sider

Hjertevarm historie om 28-årige Sara, genert læsehest, som pga. af 
en penneven rejser til byen Broken Wheel i USA. Her lærer hun en 
ny verden at kende, med venskaber og sammenhold, og langsomt får 
hun også overbevist de i starten noget skeptiske landsbyboere om 
litteraturens fortræffeligheder.

Constantine, Barbara
Og så kom Paulette
237 sider

Da 70-årige Ferdinand inviterer en nabo til at bo på sin store gård 
griber det hurtigt om sig og gården bliver forvandlet til et bofæl-
leskab, der summer af liv. Feel-good hygge med en livsbekræftende 
morale om, at det aldrig er for sent, at få en ny chance i livet.

Moriarty, Liane 
Min mands hemmelighed 
388 sider 

Et brev fra fortiden dukker op og bringer mørke hemmeligheder 
med sig, og livet er ikke længere det samme for Rachel, Tess og 
Cecilia. Letlæst underholdning, men også med en alvorlig klangbund.

Willett, Marcia
Lykkens gang
297 sider

Vi er ovre i den lette og luftige genre, men ’Lykkens gang’ er en hyg-
gelig og charmerende fortælling om familie og venskab, repræsente-
ret ved den unge Tessa og pensionisterne Will og Bea, som sammen 
arver et hus ved den engelske sydkyst.


