
 



Alderton, Dolly: Spøgelser  
Karrieremæssigt kører det for den 32-årige madjournalist Nina. Da 
hun genoptager dating, møder hun den fantastiske og flotte Max, 
som måske er for god til at være sand? Romanen appellerer bredt 
til læsere af humoristiske velskrevne romaner om venskab, single- 
og voksenliv 
 
Bolouri, Joanna: Jeg ønsker mig kun dig 
Nick er blevet fyret fra sit job som advokat. Ydmyget får han 
arbejde som julemand i et indkøbscenter, og her møder han 4-
årige Alfie og hans smukke mor, Sarah. Men Nick føler sig slet 
ikke god nok til Sarah. Feel good-roman for alle, der tror på, at 
kærligheden nok skal sejre til sidst 
 
Broom, Isabelle: Vores kort over kærligheden  
Varm bog fra Det Græske Øhav om venskab, kærlighed og de 
svære familieforhold. Læsere af Lucinda Riley og Victoria Hislop 
vil være godt underholdt og måske knibe en lille tåre 
 
Brown, Lorraine: Skilleveje  
Hannah og Si er på en romantisk togrejse mod et familiebryllup i 
Amsterdam. Men toget deler sig, og Hannah vågner op i toget 
mod Paris. Her tilbringer hun dagen sammen med Léo og 
opdager, at hun måske burde skifte spor lidt oftere. Feel good og 
romantik for voksne, der læser kærlighedsromaner 
 
Caplin, Julie: Det lille bageri i Brooklyn  
Sophie rejser til New York med et knust hjerte for at arbejde og 
finder kærligheden på ny - men det er ikke uden udfordringer. Til 
læsere af chick lit og hyggehistorier 
 
 
 
 
 



Claire, Sophie: En uforglemmelig sommer 
Engelske Natasha er endelig kommet videre efter sit korte 
ægteskab med den franske forretningsmand, Luc. Hun nyder det 
stille liv med sin egen blomsterbutik, men en dag står Luc uventet 
i butikken og har brug for hendes hjælp. Romantik for alle fans af 
feel good-romaner 
 
Clayborn, Kate: Med kærlig hilsen  
Den unge grafiker Meg mangler inspiration til en ny opgave. 
Sammen med Reid, en indelukket men flot matematiker, går hun 
på opdagelse blandt skiltene i New York. Romantisk komedie for 
alle læsere, der holder af varm og hyggelig chick lit 
 
Cook, Lorna: Den glemte landsby  
Da Melissa tager på udflugt til landsbyen Tyneham, som blev 
forladt under 2. verdenskrig, bliver hun optaget af et gammelt 
fotografi. Hvem var kvinden på billedet og manden, hun så 
åbenlyst frygter? Sammen med den karismatiske historiker Guy 
kaster Melissa sig ud i at opklare mysteriet, som trækker tråde til 
nutiden. For voksne læsere af mysteriefyldte kærlighedsdramaer 
 
Dare, Tessa: Et forførende tilbud  
Hertugen af Ashbury er vansiret efter krigen, og hans forlovede vil 
ikke vide af ham. Han har brug for en arving og tilbyder 
fornuftsægteskab til den rapkæftede 22-årige syerske Emma. Men 
hun har ikke tænkt sig at lade ham hade sig selv. Romance for 
alle, der elsker historiske kærlighedsromaner  
1. del i serien Lunefulde løfter  
 
Dillon, Lucy: I medgang og modgang  
En enkelt SMS tager få sekunder at sende og læse, men den kan 
stadig være skæbnesvanger. Især hvis indholdet er livsændrende, 
og du træder ud foran en bus, mens du læser det. Uforpligtende 
hyggelæsning for en bred skare af læsere 
 



Dyekjær, Estrid: Kvotekvinde  
Anja er omsider sluppet ud af et kedeligt parforhold, og nu skal 
hun endelig nyde singlelivet og den fremadstormende karriere. 
Men så er der pludselig to lyserøde streger på graviditetstesten. 
Hverdags-chick lit til især kvinder i tyverne og opefter 
 
Ejersbo, Sara: Hvis sandheden skal frem  
For fire år siden stak Rebecca af til Singapore for at hele sit hjerte 
efter Victors svigt. Nu er hun vendt hjem til København, 
succesfuld og med fremtiden lagt på skinner. Men Victor, som nu 
er en succesfuld iværksætter, har ikke glemt hende. Dansk 
kærlighedsroman for yngre voksne 
 
Fredriksson, Anna: Tirsdagsklubben  
Kan der gå ild i gamle huse? Karins mand er indlagt efter et 
slagtilfælde og selvom hun har været lykkelig gift i 35 år, får 
mødet med deltagerne på et madlavningskursus hende til at 
reflektere over tilværelsen og om noget kunne være anderledes. 
Bogen er for læsere af bøger hvor venskab og kærlighed er i 
højsædet 
 
Fruensgaard, Mette: Sofias portræt  
Sofia ejer et stort succesfuldt galleri. Men bag den glitrende 
facade lurer oplevelser fra fortiden, som gør, at hun aldrig dater 
kunstnere og hverken vil fotograferes eller males. Adam er alt det, 
hun hader, men kan de glemme hinanden? Kærlighedsroman for 
voksne 
 
Gibson, Fiona: Jeg er fantastisk! 
Vivs mand er flyttet ud af huset, og hun er nu alene med deres 7-
årige datter og et væld af klimakteriehormoner. Kan hun 
genopfinde sig selv og få det liv, hun ønsker? Læsere af bøger i 
feel good-genren vil synes om denne roman 
 
 



Glines, Abbi: Alt for perfekt  
Della Sloane er opvokset i et helvede af mishandling. Nu vil hun 
stå på egne ben og rejser alene fra by til by. En enkelt 
uforpligtende hed nat med Woods er umulig at glemme. Han har 
det på samme måde, selvom han skal giftes med en anden. Sexet 
underholdning for især yngre voksne 
 
Graunbøl, Ida Monrad: Miraklernes tid  
Poetisk og sansemættet roman om den midaldrende Mau, hvis liv 
vendes på hovedet, da en mystisk kvinde flytter ind hos ham. En 
roman om kærlighed og om at gribe lykken, når den viser sig. For 
læsere af ny dansk litteratur 
 
Harlow, Melanie: Kun dig  
Emme er romantiker og leder efter den eneste ene. Hendes nabo, 
Nate, er skilsmisseadvokat og tror kun på one night stands. De er 
bedste venner, men en efterladt baby på dørtrinnet, gør at der 
bliver åbnet ind til alle de gemte følelser. Sexet og romantisk 
fortælling for især yngre voksne 
1. del i serien Kun dig 
 
Henry, Emily: Strandlæsning 
Januarys far er død og har efterladt en knust familie og en ukendt 
elskerinde. Hvordan kan January nogensinde skrive rosenrøde 
kærlighedsromaner igen? Hendes nye nabo skriver seriøse 
anmelderroste romaner, men nu har de begge skriveblokering. 
Måske de kan hjælpe hinanden? For læsere af medrivende 
kærlighedsromaner 
 
Henry, Veronica: Hjertets boghandel  
Da Emilias elskelige far dør, forsøger hun at videreføre 
boghandlen, der var hans livsværk. Men der er økonomiske 
problemer, og er det sådan, hun vil leve resten af sit liv? En roman 
fyldt med kærlighed og glæden ved bøger til læsere af romantiske 
fortællinger 



Hesketh, Kirsten: Et andet os 
Emma er mor til tre, lykkeligt gift og har landet drømmejobbet. 
Men da hendes søn får en autismediagnose går alting galt. Hun 
falder for en anden mand og siger sit job op. Hvem er Emma midt 
i alt det her? Varm og virkelighedsnær roman for alle, der læser 
kærlighedsromaner og realistiske fortællinger 
 
Hope, Anna: Forventning  
Historien tager udgangspunkt i en gruppe kvinder i og omkring 
London. De er meget forskellige, men de holder af hinanden og 
deres venskab holder - men ikke til alt. En pageturner med mange 
vinkler på livet, primært til kvinder 
 
Houston, Julie: Hjem til Holly Close Farm 
Da et knust hjerte sender arkitekten Charlie tilbage til forældrene i 
Yorkshire, er hun ulykkelig. Men arven af ejendommen Holly 
Close Farm sætter gang i en række af skæbnesvangre men 
lykkelige begivenheder. Henvender sig til alle læsere af chick lit og 
feel good-romaner 
 
Højbjerg, Sanne Helene: Så længe fuglene flyver 
Mens Flora rydder op i sin ukendte, afdøde fars hus, støder hun 
på en papkasse med dødsannoncer og små fortællinger. En 
rørende historie om livslang kærlighed på afstand, ensomhed og 
død til især modne romanlæsere 
 
Hørslev, Lone: Halvt i himlen 
Lone Hørslev fortæller sin oldemors historie i en roman om 
kvinder, kærlighed og overlevelse i 1920'ernes fattige del af 
København. For læsere af historiske romaner og 
kærlighedshistorier 
 
 
 
 



James, Erica: Lyden af en lærke  
Unge Lizzie bliver frivillig på et plejehjem, hvor hun møder 90-
årige Mrs. Dallimore, der fortæller sin rørende og voldsomme 
livshistorie. Letlæst romance med skiftende synsvinkler og en 
historisk tråd for læsere af romantiske fortællinger 
 
Janson, Karin: Sweet home Dalarna 
Romantisk komedie om forskellen mellem land og by til yngre 
læsere af chick lit og feel good-romaner 
 
Jefferies, Dinah: Tedyrkerens hustru  
Dramatisk kærlighedsroman fra den britiske kolonitid i 1920'erens 
Sri Lanka (Ceylon). Til læsere af historiske romaner og romance 
 
Juhl, Pernille: Dagmar & Johannes 
Historisk trekantsdrama om Dagmar, der splittet mellem to mænd, 
må kæmpe for kærligheden under første verdenskrig. Til læsere af 
feel good-romaner med varme og dybde 
 
Lefteri, Christy: Biavleren fra Aleppo  
En medrivende historie om krig, traumer, tab, kærlighed og håb til 
læsere af dramatiske og rørende romaner 
 
Lester, Natasha: Den franske fotograf 
I 1942 sendes den amerikanske fotomodel Jessica May til Europa 
for at dække krigen i tekst og fotografier. Den australske 
museumsarbejder D'Arcy Hallworth rejser i 2004 til Europa for at 
nedpakke en samling berømte fotografier. Det bliver hurtigt mere 
end en rutineopgave, og en dybereliggende historie åbnes på 
foruroligende vis 
 
 
 
 
 



Lundberg, Sofia: I egetræets skygge 
Fraskilte Esther er ulykkelig, især når den 5-årige søn Adrian er 
hos sin far. Mange ensomme dage tilbringer hun på en bænk 
under et gammelt egetræ ved kysten, men en dag møder hun den 
gamle kvinde Rut, og der opstår et venskab. En gribende og 
hjerteskærende fortælling til læsere af feel good-romaner 
 
Lüscher, Jonas: Kraft 
Richard Kraft bliver indbudt til en konkurrence, hvor han skal lave 
et oplæg om Teodicé-problemet. Opgaven viser sig at være svær, 
og Krafts egen omtumlede fortid bliver i stedet det, der optager 
ham i de uger, han arbejder på oplægget. Intelligent og 
humoristisk roman for alle læsere 
 
MacLean, Sarah: Ladyens løgn  
Devon styrer Londons underverden, mens han kæmper for at 
hertugen af Marwick ikke fører den slægt videre, som engang 
udstødte ham fra det gode selskab. Men Lady Felicity er lige ved 
at forpurre Devons plan om at ramme Marwick. 1800-tals romance 
for alle, der elsker kærlighedsromaner 
1. del i serien Bareknuckle Bastards 
 
Macneal, Elizabeth: Det forunderlige cirkus  
Nells far sælger hende til et omrejsende cirkus. Det svigt viser sig 
at være adgangen til en ny, forunderlig verden med venskaber og 
et beundrende publikum, men der er en pris. For læsere af 
dramatiske, romantiske bøger 
 
Martin, Madeline: Den sidste boghandel i London 
I 1939 flytter den unge Grace til London og får arbejde i en 
gammel, støvet boghandel. Hun har drømt om det spændende 
storbyliv, men oplever en hverdag med krig. Heldigvis møder hun 
også den flotte ingeniør George. En varm og gribende fortælling til 
læsere af feelgood-romaner 
 



Mason, Meg: Højtryk og lavtryk 
Martha er meget længe om at finde ud af, hvorfor hendes liv tog 
en brat nedtur, da hun var teenager. Nu arbejder hun på en 
lykkeligere slutning for sig selv. Til voksne læsere af sørgmuntre 
chick lit-romaner 
 
Molin, Sara: En uønsket julegave  
Sygeplejersken Diana tror ikke på langvarige relationer, men da 
hun møder en række nye mennesker, sættes denne 
overbevisning på prøve. Rigtig velskrevet chick lit-bog for yngre 
læsere af genren 
 
Montefiore, Santa: Sange om krig og kærlighed  
Tre forskellige kvinder kæmper for deres ret til det irske slot 
Deverill. Romantisk drama om den irske konflikt, 
familiehemmeligheder, kærlighed og svigt. For læsere af 
historiske kærlighedsromaner 
 
Morgan, Sarah: Familie for begyndere  
Da Flora møder sin drømmemand, Jack, har han været enkemand 
i et års tid. Han har også to døtre, Izzy og Molly. Flora vil gerne 
dyrke kærligheden til Jack, men hvordan får man en plads i en 
færdigstøbt familie? Varm kærlighedshistorie krydret med chick lit, 
som henvender sig til alle der efterspørger hyggelig læsning 
 
Oliveira, Dayane de: Mød mig på halvvejen 
Sarah er en succesfuld børnelæge, om fredagen springer hun ud 
som sexet rocksangerinde og hun har masser af gode venner. 
Men hun gemmer på en stor sorg og da hun møder Jason tør hun 
ikke lukke ham ind. Romantisk kærlighedsroman for voksne 
 
 
 
 
 



Owetz, Eli Åhman: Brevet i bogbussen  
Malin er midt i livet og mangler nærhed og kærtegn i sit ægteskab. 
Hun skriver sine tanker ned og glemmer brevet i en biblioteksbog. 
Da Erik finder brevet i bogbussen, bliver han nødt til at svare på 
det. For læsere af romantiske bøger om moden kærlighed 
 
Paborn, Sara: Tidselhonning  
Ebba Lindqvist har mistet alt: karriere, mand og livsmod. En 79-
årigs læserbrev i et ugeblad vækker noget i hende, og snart 
begiver hun sig mod den syd-svenske kyst for at interviewe den 
ældre dame om hendes lange ægteskab. Men det er en helt 
anden historie, hun får med hjem. En varm og velskrevet 
kærlighedshistorie til læsere af kvindeskildringer 
 
Park, David: Det lange løb  
Fem forskellige mennesker melder sig til et ni ugers løbeprogram 
"Fra sofa til 5 km" i Belfast. De opnår et fællesskab, der bringer 
deltagerne positivt videre i livet. En rørende og vedkommende 
roman til læsere af livsbekræftende fortællinger 
 
Pedersen, Zahra: Ti kameler for Ameera  
Ameera leder efter kærligheden, men skal hun følge sit hjerte eller 
sin pligt? For læsere af chick lit 
 
Perrin, Valérie: Vand til blomster  
Poetisk og smuk fortælling om den elskværdige Violette 
Toussaint. For læsere af kærlighedsromaner, slægtsromaner og 
store fortællinger om livet og døden 
 
Rees, Tracy: Florence Graces to liv  
Midt i 1800-tallet får den fattige pige Florence, på uventet vis, et 
nyt liv i Londons overklasse i en berygtet familie. Kærlighed, 
skæbne og savnet efter barndommens land fletter sig sammen. 
For voksne læsere af romantiske slægtshistorier 
 



Richman, Alyson: De elskende fra Prag  
Lenka og Josef mødes i Prag, lige inden 2. verdenskrig bryder ud. 
De forelsker sig og gifter sig hurtigt, men krigen splitter det unge 
par, da Josef får mulighed for at rejse til Amerika. En gribende 
roman om kærlighed og 2. verdenskrig. For læsere af historiske 
romaner 
 
Schreiber, Johanna: Tolv uger med dig 
Jacob kører karriere, og Linnea kæmper for de svageste i 
samfundet. De kunne ikke være mere forskellige, men har 
alligevel et overraskende hedt one night stand. De skal egentlig 
aldrig ses igen, men så opdager Linnea, at hun er gravid. For alle, 
der elsker overraskende kærlighedsromaner 
 
Sherman, L.: Kærlighed & bølgeskvulp  
Hed kærlighedsroman fra toppen af Danmark. Efter 20 år væk fra 
hinanden mødes Dicte og Phillip tilfældigt igen og nyder en 
sommerflirt - eller måske mere? For alle voksne romance-læsere 
 
Skybäck, Frida: Boghandlen ved Themsens bred  
Da Charlotte arver en boghandel i London efter sin afdøde 
moster, bliver hun nysgerrig på den hemmelighed, som hendes 
mor har holdt skjult for hende. Bogen henvender sig til den store 
læserskare, der efterspørger hyggelige kærlighedsromaner 
 
Slot Christiansen, Karin: Fuglene synger baglæns  
Barndomsveninderne Katrine og Vicki lever vidt forskellige liv og 
misunder i stilhed den andens hverdag. En række fatale 
begivenheder tvinger dem til at tage deres liv op til revision og 
måske komme endnu tættere på hinanden. Til læsere af kvikke 
feel-good romaner 
 
 
 
 



Solomon, Rachel Lynn: Ekskærester on air 
29-årige Shay kan overhovedet ikke lide sin nye kollega Dominic. 
Men da chefen for radiostationen tvinger dem til at lade som om, 
de er ekskærester i et nyt program, begynder de alligevel at falde 
for hinanden. Forvirringen er total. Morsom og hjertevarm 
kærlighedshistorie for chick lit fans 
 
Steel, Danielle: Skillevejen  
Da fire amerikanske hospitalsansatte tager til Paris for at lære nyt, 
er de slet ikke forberedt på, hvilken forandringer deres liv er ved at 
tage. Tiden væk hjemmefra giver nyt perspektiv på tilværelsen og 
snart tager nye drømme form. Kærlighedsroman for alle der er til 
lykkelige slutninger 
 
Valpy, Fiona: Syersken fra Paris  
Da Harriet finder en æske med gamle billeder, har hun endelig 
muligheden for at finde svar på sin families hemmeligheder. Et 
billede bringer hende til Rue Cardinale i Paris og trækker tråde til 
hendes mormors liv i 1940'erne. Til læsere af underholdende, 
romantiske romaner 
 
Weiner, Jennifer: Sommerkulde  
Daphne er en populær plus size-influencer. Hun er færdig med at 
lade sig holde nede af de populære tynde piger. Men da hun bliver 
overtalt til at deltage i eks-veninden Drues ekstravagante bryllup, 
bliver det en dramatisk weekend, fyldt med hævn. Underholdende 
roman for voksne læsere af chick lit 
 
Willett, Marcia: Under nattens stjerner  
Leo og Alice har ikke set hinanden i 40 år, da hun vender tilbage 
til Dartmouth. I alle de år har Leo holdt på Alices hemmelighed. En 
hemmelighed, som måske nu vil blive afsløret? Bogen er for alle 
modne læsere, der værdsætter romantik og familiedramaer 
 

 


