
 



Familiebånd, venskaber, kærlighed og fortidens 
hemmeligheder 
 
Archer, Jeffrey: Kane og Abel 
Kane og Abel-serien bind 1 
Om to mænd født på samme dag i 1906. Den ene fra en fattig 
landarbejderfamilie i Polen emigrerer til USA, den anden tilhører 
Bostons pengearistokrati. I deres jagt på succes væves deres 
skæbner sammen 
 
Bickmore, Barbara: Vejen til stjernerne 
I 1930'erne bliver Alexandra fra en nyrig amerikansk familie gift 
ind i det engelske aristokrati i et fornuftsægteskab. Under 2. 
verdenskrig går hun ind i hjælpearbejdet og ser stort på sin egen 
lykke 
 
Bickmore, Barbara: Vest for månen 
Dramatisk beretning om den smukke og idealistiske kvindelige 
læge Courtney McCloud, der påtager sig at opbygge et hospital i 
Zimbabwe for flygtninge fra Mozambique, med krig, krybskytter og 
kærlighed som svære modstandere 
 
Binchy, Maeve: Dage på Stone House Hotel 
En broget flok mere eller mindre kuldsejlede skæbner blandes 
sammen på kryds og tværs under et ferieophold i en lille irsk by. 
Alle forlader det smukke familiehotel forandrede, og selv hotellets 
personale er ikke længere de samme 
 
Binchy, Maeve: Den italienske klasse 
Da Nora vender tilbage til Dublin efter mange år i Italien, bliver 
hun samlingspunktet i et italienskkursus, der samler vidt 
forskellige skæbner fra nutidens Dublin. Alle med forskellige 
opfattelser af kærligheden 
 
 



Binchy, Maeve: Fortællinger fra Chestnut Street 
Noveller. Chestnut Street i hjertet af Dublin tiltrækker mange 
forskellige menneskeskæbner. Der leves, elskes, grines og 
grædes, mennesker kommer og går og venskaber og 
kærlighedsforhold opstår 
 
Bivald, Katarina: Læserne i Broken Wheel 
28-årige Sara lever et stille liv i Sverige, hvor hun arbejder i en 
boghandel. En brevveksling med 75-årige Amy fra USA om deres 
fælles kærlighed til bøger får Sara til Iowa, hvor hun tvinges til at 
se verden i øjnene 
 
Cantor, Jillian: Det glemte brev 
En yngre amerikansk kvinde lader i 1989 en frimærkeekspert 
vurdere sin fars store frimærkesamling. Et usædvanligt østrigsk 
frimærke fra 2. verdenskrig dukker op og viser sig at knytte 
familier sammen på tværs af landegrænser og gennem 50 år 
 
Cantor, Jillian: September søstre 
Da Abbys søster Becky forsvinder sporløst, går familien langsomt 
i opløsning. Abby må nu alene forholde sig til sorgen at miste og 
de ungdomsproblemer, som et teenageliv indebærer 
 
Chase, Eve: Da Audrey Wilde forsvandt 
En varm sommer i 1959 bliver Margot og hendes tre 
teenagesøstre sendt til Applecote Manor. 50 år senere flytter 
Jessie og hendes sammenbragte familie ind i huset, men hvad 
skete der, da Margots kusine Audrey forsvandt i 1954? 
 
Chase, Eve: Tilbage til Black Rabbit Hall 
I 1968 sker en ulykke på Black Rabbit Hall, som fuldstændig 
splintrer lykken og det uskyldige barndomsliv for Altons fire børn. 
30 år senere opsøger en ung kvinde sin egen historie med 
udspring i netop samme lokalitet 
 



D’Andrea, Luca: Bjerget 
Krimi. Familiefaderen Jeremiah Salinger sætter ægteskab og eget 
sind over styr, i opklaringen af tre bestialske mord på tre unge 
mennesker 
 
De Rosa, Domenica: To uger i Toscana 
Syv håbefulde forfattere er taget på et to ugers skrivekursus på 
Castella della Luna i det smukke Toscana. Den varme sol, den 
lækre mad og de smukke omgivelser nærer både 
forfatterdrømme, kærlighed og jalousi 
 
De Rosa, Domenica: Villa Serenas hemmelighed 
Engelske Emily Robertson sidder i sit drømmehus i Toscana med 
sine tre børn, da hendes mand i en sms skriver, at han forlader 
hende. En ny tilværelse åbnes af den katolske præst, ligestillede 
kvinder fra landbyen og en sær arkæolog 
 
Dillon, Lucy: Mine 100 ting 
Byggeprojektlederen Gina er blevet skilt fra sin mand. Hun har 
altid været en samler, men nu flytter hun ind i en ren, hvid 
lejlighed med alle sine flyttekasser. Hun beslutter sig for kun at 
beholde 100 nøje udvalgte ting 
 
Di Pietrantonio Donatella: Pigen de sendte tilbage 
Uden forklaring bliver en 13-årig pige sendt til en fremmed familie. 
Det er hendes biologiske forældre, og de er, i modsætning til de 
adoptivforældre hun er opvokset hos, fattige og har mange børn. 
Et nyt, barsk liv venter fyldt med savn og spørgsmålet om hvorfor 
 
DiSclafani, Anton: Straffen 
Efter utugtig omgang med en dreng fra familien sendes 15-årige 
Thea til en kostskole for unge kvinder. Thea har svært ved at 
indordne sig og kæmper med skammen og sorgen over 
familieskandalen. Hun involverer sig kun delvist i skolens sociale 
kompleksitet, indtil hun en dag forelsker sig i den helt forkerte 



Doerr, Anthony: Alt det lys vi ikke ser 
Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore 
radiotransmission, den blinde franske pige Marie-Laure, og 
eftersøgningen af en uvurderlig juvel under 2. verdenskrig 
 
Ernestam, Maria: Hundens ører 
På sin 56 års fødselsdag får Eva en dagbog. Langsomt skriver 
hun historien om sin fortid med en afvisende mor i 1950'ernes og 
1960'ernes Stockholm og om de hemmeligheder, der skjuler sig i 
fortidens skygger og truer med at afsløre den sandhed, hun længe 
har skjult 
 
Ernestam, Maria: Altid hos dig 
Da Ingas mand uventet dør kastes hun ud i en kamp for atter at 
finde en mening med tilværelsen. Hun vælger at tilbringe vinteren i 
familiens gamle sommerhus på Marstrand og her finder hun 
gamle breve og udklip, der bringer skjulte familiehemmeligheder 
op til overfladen 
 
Estes, Kelli: Fortidens skygger 
Inara finder et broderet kinesisk ærme. Ærmet fortæller en grum 
historie om amerikansk racisme 
 
Fellowes, Julian: Belgravia 
Familien Trenchard har en hemmelighed - en hemmelighed der 
truer med at skabe stor skandale og ødelægge deres chancer for 
at kravle højere op på rangstien i det engelske aristokrati 
 
Fellowes, Julian: Fine fornemmelser 
Om livet i det engelske aristokrati i 1990'erne, og om dem der 
gerne vil tilhøre denne klasse, belyst gennem historien om 
middelklassepigen Edith Lavery, der har ambitioner om at gifte sig 
til en adelig titel 
 
 



Fenwick, Liz: Den uventede arv 
Demi har ingen penge og intet arbejde. Stenrige Victoria er lige 
blevet enke og kan se frem til en klækkelig arv. Men hendes 
afdøde mand testamenterer anderledes og deler boet ligeligt 
mellem Victoria og sin uægte datter Demi. De bliver nu nødt til at 
samarbejde om ejendommen 
 
Fenwick, Liz: Hemmelighedernes atelier 
Gabriella, som er gået i stå som operasanger, flytter ind hos sin 
farmor i hytten i Cornwall. Begge har hemmeligheder, som 
afsløres, da en fremmed mand dukker op 
 
Ferrante, Elena: Min geniale veninde 
Napoli-romanerne bind 1 
Elena og Lila vokser op i et fattigt voldeligt kvarter i Napoli i 
1950'erne. De skiller sig ud ved deres intelligens, og selv om 
drømmen om en bedre fremtid fører dem i forskellige retninger, 
udvikles deres venskab hele tiden 
 
Finnigan, Judy: Eloise 
Cathy bryder sammen af sorg, da veninden Eloise dør af 
brystkræft. Snart dukker hun op som genfærd og i Cathys 
drømme: de små døtre er i livsfare og Cathy skal redde dem. 
Eloise har taget mange hemmeligheder med i graven 
 
Freeman, Kimberley: Havets hvisken 
I 1901 synker et skib med en uvurderlig skat. Alle ombordværende 
omkommer på nær den unge Isabella Winterbourne, der redder 
sig i land, med skatten bundet fast til ryggen og et brændende 
ønske at lægge fortiden bag sig. I 2011 vender Libby tilbage til sit 
barndomshjem med samme ønske og langsomt flettes de to 
kvinders historie sammen 
 
 
 



Freeman, Kimberley: Øens hemmeligheder 
Nina flytter til oldemorens gamle hus for at færdiggøre sin bog og 
møder den tiltrækkende Joe. Hun finder oldemorens gamle 
dagbogsnotater, hvor en historie om fortielser og uforløst 
kærlighed tegner sig 
 
Green, John: En flænge i himlen 
16-årige Hazel er dødssyg af kræft. Hun forelsker sig i 17-årige 
Augustus som ligeledes er kræftsyg. Sammen oplever de deres 
første forelskelse, inden døden skiller dem 
 
Gruen, Sara: Uhyre 
Efter at have brændt alle broer bag sig, rejser et yngre ægtepar og 
deres husven til Skotland for at finde Loch Ness uhyret. Mødet 
med de lokale og udfordringer med deres forehavende, penge og 
krigen bliver en prøvelse, men under det hele venter kærligheden 
 
Gruen, Sara: Vand til elefanterne 
Som næsten uddannet dyrlæge går Jacob i chok, da han mister 
begge forældre ved en ulykke. Skæbnen bringer ham til et cirkus, 
hvor han bliver dyrepasser og hovedkulds forelsker sig i chefens 
kone 
 
Hannah, Kristin: Nattergalen 
Nazisternes besættelse ændrer livet for de to franske søstre 
Isabelle og Viviane. På hver deres måde må de klare livet, men de 
redder også begge livet for andre 
 
Harman, Patricia: Jordemoderen fra Hope River 
Den unge jordemoder Patience lever et nøjsomt og arbejdsomt liv 
i USA i starten af 1930'erne og hjælper mange børn til verden 
både hos rige og fattige 
Samhørende med Trange tider i Hope River 
 
 



Harman, Patricia: Jordemoder på flugt 
Jordemoderen Clara Perry er ramt af en livskrise og stikker af til 
Canada, hvor hun skaber sig et nyt liv på Seagull Island. Men 
beboerne på øen har ikke til sinds bare at lade hende passe sig 
selv 
 
Helleberg, Maria: Kvinderne fra Thy 
Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, der tager kampen op 
for at få et bedre liv på landet i Thy omkring år 1900 
Samhørende med Søstrene fra Thy 
 
Hislop, Victoria: Postkort fra Grækenland 
Ellie bor alene i en mørk kælderlejlighed, hun hader sit job og 
længes efter at finde en mening med livet. Da hun begynder at 
modtage postkort fra Grækenland fra en ukendt afsender, tager 
hun ud på en rejse, der forandrer hendes liv for evigt 
 
Hislop, Victoria: Øen 
25-årige Alexis rejser fra London til Kreta, som er hendes mors 
barndomsø. Det bliver en rejse tilbage til tragisk familiehistorie, 
som står i skyggen af spedalskhed og lidenskab. Hvorfor har 
moderen aldrig fortalt noget om sine dramatiske familieforhold? 
 
Hoover, Colleen: Mørkt bedrag 
Romantisk thriller. Lowen skal skrive en serie færdig for en 
kvindelig succesforfatter, der er invalid efter en ulykke. Lowen bor 
i forfatterens hus, der er ramt af sorg efter flere familietragedier, 
og hun forelsker sig lidenskabeligt i hendes mand. Men hvad er 
det egentlig, der foregår i det hus? 
 
 
 
 
 
 



Hoover, Colleen: Uden håb 
17-årige Sky bliver helt følelsesløs, når hun er sammen med fyre. 
Men da hun møder Holder bliver hun vildt tiltrukket af ham. Hvad 
er der sket i hendes barndom og hvorfor får Holder minderne til at 
dukke op til overfladen? 
Samhørende med Altid håb 
 
Hosseini, Khaled: Drageløberen 
Amir er rig, Hassan er fattig, og deres venskab bliver afbrudt af en 
ondskabsfuld forbrydelse. Krigen i Afghanistan sender Amir og 
hans familie til USA, hvor han - i det meget anderledes samfund - 
plages af skyld. Først alt for sent får han sonet 
 
Hosseini, Khaled: Og bjergene gav genlyd 
I landsbyen Shadbagh i 1949 beslutter Saboor at forære sin datter 
Pari væk til familien Wahdati i Kabul. En beslutning der får 
betydning for hele familien i flere generationer. Sideløbende følger 
vi en række andre skæbner gennem tiden i Afghanistan, Paris og 
Californien 
 
Hosseini, Khaled: Under en strålende sol 
Mariam vokser op under fattige og kærlighedsløse kår, mens den 
19 år yngre Lailas barndom er lykkelig og fri. Begges verden 
ødelægges og skæbnen bringer dem sammen hos en voldelig 
tyran af en ægtemand, hvor de trods forskellige baggrunde 
samles i et skæbnefællesskab 
 
James, Rebecca: Den tavse fontæne 
I 1976 tror Vivien hun finder lykken med sin flotte italienske mand, 
men nogen er ude på at ødelægge dem. I 2016 ligger Lucys 
kærlighedsliv i ruiner og hun flygter til et nyt job i Italien. Da de to 
kvinders liv kolliderer, opstår hjertesorger og dramatik 
 
 
 



James, Rebecca: Kvinden i spejlet 
Winterbourne Hall er et hus der bærer på mange hemmeligheder. 
Hemmeligheder der rører på sig, hver gang en ny gæst 
ankommer. Dette erfarer den unge guvernante Alice Miller i 1947 
 
Jio, Sarah: Alle blomsterne i Paris 
Blomsterhandlerens datter Céline frygter for sin families 
overlevelse og deres farlige hemmelighed mens nazisterne 
marcherer i gaderne i Paris. I nutiden har Caroline mistet 
hukommelsen, og hendes liv virker trøstesløs og forkert 
 
Jio, Sarah: Når violerne blomstrer 
Et besøg hos sin grandtante på Bainbridge Island vender op og 
ned på forfatteren Emilys liv, og alt hvad hun troede, hun vidste 
om sin familie 
 
Johns, Ana: Kvinden i den hvide kimono 
To kvinder er på trods af adskillelse af oceaner og flere årtier 
uløseligt forbundet af hemmelighederne imellem dem. En 
kærlighedsroman om valg, fravalg og store beslutninger  
 
Kelly, Martha Hall: Blomstrende syrener 
Tre kvinder oplever grusomme ting under 2. verdenskrig. I 
koncentrationslejren Ravensbrück bruger den tyske læge Herta 
raske kvinder som forsøgskaniner. Polske Kasia overlever 
operationen med ar på krop og sjæl. Carolines indsats i 
velgørende organisationer bringer nogle af "forsøgskaninerne" til 
USA i 1950'erne 
 
Kelly, Martha Hall: De forsvundne roser 
En amerikansk og to russiske kvinder får vendt op og ned på 
deres liv på grund af dramatiske omstændigheder i tiden omkring 
første verdenskrig. Kan de finde kærligheden og lykken igen? 
 
 



Kline, Christina Baker: Pigen uden navn 
Vivian er 91 og Molly 17, og har begge været plejebørn og oplevet 
svigt, savn og længsel mod at høre til i en familie. De mødes i 
Vivians hus i Maine, og hvor umage de end synes at være, opstår 
der et livsbekræftende venskab mellem dem 
 
Klingberg, Ewa: Kræmmerfund og kærlighed 
Huskvarna-serien bind 1 
Felicia har altid bare fulgt sin mands ønsker. Men da han vil 
skilles, står hun tilbage med en ejendom fuld af søde lejere. 
Omgivet af ejendommens historie må hun skabe sig et nyt liv og 
nye drømme 
 
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 
 
Ley, Rosanna: Et spor af safran 
Nell's mor er død og hendes ægteskab er i krise. En rejse til 
Marokko bliver anledningen til et nyt venskab, afsløring af 
familiens hemmeligheder og modet til at udleve drømmen om sin 
egen restaurant 
 
Ley, Rosanna: Tilbage til Mandalay 
Da Eva skal på forretningsrejse til Mandalay, beder morfaren 
hende om at returnere en dyrebar skat til dens retmæssige ejer. 
Rejsen åbenbarer sandheden om morfaderens fortid i Burma 
under 2. verdenskrig 
 
 



Martin-Lugand, Agnès: Lykkelige mennesker læser og drikker 
kaffe 
Kærlighedsroman om den sørgende Diana, der har mistet barn og 
mand i en bilulykke. Efter et år ser hun sig nødsaget til at starte på 
ny et helt andet sted. Måske kan hun finde lykke og kærlighed 
igen 
Samhørende med Livet er let, bare rolig 
 
Montefiore, Santa: Biavlerens datter 
Amerikanske Trixie er faldet for en tilrejsende engelsk musiker og 
har tænkt sig at følge ham til verdens ende. Men hendes 
bekymrede forældre, er bange for, at hun vil opleve samme store 
sorg, som fik dem til at forlade England for mange år siden 
 
Montefiore, Santa: Fyrtårnets hemmeligheder 
Smukke Caitlin døde i en mystisk brand og nu hjemsøger hun sin 
mand og børn, som hun ikke vil forlade. Men hendes sjæl bliver 
sort af jalousi, da manden Conor bliver forelsket i kvinden Ellen. 
Caitlin vil for enhver pris forhindre at de får hinanden 
 
Montefiore, Santa: Mød mig under ombutræet 
Sofia vokser op i Argentina i en storfamilie med fokus på heste og 
polo. Hendes mor forguder sine sønner, men er jaloux på Sofia, 
der er sin fars øjesten. Da Sofia forelsker sig i den forkerte, træffer 
hendes mor et skæbnesvangert valg 
 
Moriarty, Liane: Min mands hemmelighed 
Rachels, Cecilias og Tess' liv væves sammen, da et brev fra 
fortiden dukker op på Cecilias loft. Brevet indeholder en 
hemmelighed, der forandrer dem alle og efterlader dem hudløse 
og famlende, men også klogere og med større forståelse for 
hinanden 
 
 
 



Moriarty, Liane: Store små løgne 
Tre kvinder bliver ført sammen, da deres børn begynder i skole. 
Omkring dem udspiller sig små og store dramaer, og selv de 
bedste familier gemmer på hemmeligheder 
 
Morton, Kate: Den glemte have 
En 4-årig pige står i 1913 alene på kajen i Brisbane i Australien. 
Da hendes adoptivfar dør i 1975, begynder Nell jagten på sin 
dramatiske fortid, der leder hende til herregården Blackhurst i 
Cornwall. Men det er barnebarnet Cassandra, som arver et 
forsømt lille hus med en skjult indemuret have på Blackhurst, der 
optrevler de dramatiske begivenheder, der går tilbage til 
begyndelsen af det 20. århundrede 
 
Morton, Kate: En velbevaret hemmelighed 
61-årige Laurel er sammen med sine søskende ved morens 
sygeleje. Da hun var 16, så hun sin mor slå en fremmed mand 
ihjel. Hvorfor? Og hvem var den unge Dorothy i krigsårenes 
London? 
 
Morton, Kate: En fjern hvisken 
Den unge forlagsredaktør Edie opdager i 1992, at hendes mor 50 
år tidligere boede på slottet Milderhurst. Edie graver i fortiden og 
opdager mange dunkle familiehemmeligheder hos slottets tre 
gamle, ugifte søstre. Hun lærer også sin mor bedre at kende, 
mens de skæbnesvangre hændelser i fortiden afsløres 
 
Morton, Kate: Urmagerens datter 
I 1862 bliver en kvinde dræbt, en anden forsvinder og et 
arvestykke er væk. 150 år senere falder den unge arkivar Elodie 
Winslow over et fotografi og en kunstners skitseblok. Begge ting 
har så stor tiltrækningskraft, at Elodie starter sin egen 
efterforskning 
 
 



Moyes, Jojo: I ly for regnen 
Kilcarrion i Irland. Hertil kommer Sabine Ballantyne for at bo 
midlertidigt hos sine bedsteforældre. Senere følger hendes mor 
Kate. Familiens relationer er skrøbelige, og der er mange ar på 
sjælen hos familiemedlemmerne. Langsomt åbnes der for både 
fortid og mulig forsoning. Men kan det lykkes? 
 
Moyes, Jojo: Ræk mig stjernerne 
Alice er nygift, men ægteskabet viser sig at være en fejltagelse. 
Hun begynder at arbejde i den lille bys nystartede bibliotek, men 
det er ikke uden problemer i Kentucky i 1937. De kvindelige 
bibliotekarer er oppe mod stærke kræfter, og hvad med 
bibliotekets fremtid og Alices forelskelse i en ny mand? 
 
Moyes, Jojo: Toner i natten 
Isabel er netop blevet enke og flytter med sine to børn og sin violin 
ind i et faldefærdigt hus på landet. Naboen begynder at sætte det i 
stand, men han har sin egen dagsorden, og snart har Isabel ikke 
flere penge, og alt er ved at ramle omkring hende 
 
Ng, Celeste: Alt det jeg aldrig fortalte dig 
Familien Lee splittes, da yndlingsdatteren Lydia drukner i en sø 
nær familiens hjem. Men hvad skete der egentlig? 
 
Ng, Celeste: Små påsatte brande 
Mia er kunstner og rejser rundt med sin datter. En dag kommer 
hun til byen Shaker Heights, og slår sig ned. Her møder hun 
familien Richardson, og mødet bliver skelsættende for alle parter 
 
Owens, Delia: Hvor flodkrebsene synger 
Den smukke, men udstødte Kya Clark er opvokset i ensomhed i 
marsken i 1950'ernes North Carolina og i den nærliggende 
landsby kaldes hun marskpigen. Da den lokale skørtejæger findes 
død, mistænkes Kya for mordet 
 



Page, Libby: Kate og Rosemary 
Da den stille, unge journalist Kate skal skrive en artikel om et 
friluftsbad i London, møder hun den 86-årige Rosemary. De to 
kvinder knytter venskab og forenes i kampen om friluftsbadets 
bevaring 
 
Peetz, Monika: Tirsdagsfruerne 
Fem kvinder er gennem 15 år mødtes første tirsdag i hver måned 
på en fransk restaurant i Køln. Da de begiver sig ud på en 
pilgrimstur til Lourdes, modnes deres venskab, og kvinderne 
gennemgår en personlig udvikling 
 
Pilcher, Rosamunde: Konkyliesamlerne 
I sin livsaften ser Penelope Keeling tilbage på sit brogede liv og 
mindes forældre, kærlighed, børn og venner og dermed også 
familiens historie gennem tre generationer 
 
Pilcher, Rosamunde: September 
Under forberedelserne til et stort bal i højlandet ved Edinburgh, 
hvor familierne kender hinanden godt, afdækkes fortiden 
langsomt, og mange skæbnetråde bindes endelig sammen 
 
Richell, Hannah: Familien Tides hemmeligheder 
Dora er gravid, men hun glæder sig ikke rigtigt og tvivler på om 
hun skal beholde barnet, derfor vender hun tilbage til familiens 
gamle hus for at konfrontere sin fortid og den hemmelighed der for 
10 år siden splittede familien ad 
 
Rickloff, Alix: Hemmelighederne på Nanreath Hall 
Kitty er datter af en Jarl. Hun ønsker sig frihed til at tegne frem for 
den fremtid med mand og børn, som hendes strenge forældre ser 
for sig. Under 1. verdenskrig danner de mange tumultariske 
begivenheder baggrund for Kittys liv, og hendes valg har 
vidtrækkende konsekvenser for hendes datter, Anna, der oplever 
sine egne traumer, svigt og håb under 2. verdenskrig 



Riley, Lucinda: De syv søstre 
De syv søstre-serien bind 1 
Pa Salt dør og hans seks adoptivdøtre står tilbage med 
muligheden for at finde deres ophav 
 
Riley, Lucinda: Helenas hemmelighed 
Helena vender tilbage til sommerhuset på Cypern efter 24 år. Det 
bliver en sommer, hvor fortidens hemmeligheder ikke længere kan 
skjules. Men er hun parat til at risikere sit ægteskab? 
 
Riley, Lucinda: Sommerfugleværelset 
Posy Montague er vokset op i det smukke Admiral House. Mens 
hun nærmer sig de 70 år, får hun klarhed over den forfærdelige 
tragedie, der kom til at præge hele hendes liv 
 
Roberts, Nora: Løgneren 
Shelby Foxworth mister sin mand i en drukneulykke. Hun tager sin 
lille datter med hjem til familien i Tennessee, for at komme til 
hægterne. Men Shelbys mand har været en stor løgner, og hans 
bedrag trækker ringe i vandet 
 
Roberts, Nora: Månens mørke side 
På flugt fra indre dæmoner efter en grufuld oplevelse har Reece 
Gilmore slået sig midlertidigt ned som kok i landsbyen Angel's 
Fists i Wyoming, men hun kommer til at kæmpe hårdt for sin 
sjælefred 
 
Samartin, Cecilia: Kvinder i hvidt 
Doña Maria drømmer om at hendes nevø Ernesto skal vende 
tilbage fra et arbejdsophold som neurolog i Venezuela uvidenden 
om at han lever under grusomme forhold i et cubansk fængsel. I 
fængslets venteværelse møder hans kone andre kvinder, der 
ligesom hun går forgæves og sammen danner de frihedsgruppen 
"Kvinder i hvidt" 
 



Samartin, Cecilia: Señor Peregrino 
Den smukke Jamilet vokser op i en lille mexicansk landsby. Hun 
skæmmes dog af et ildrødt modermærke på ryggen. Som 17-årig 
rejser hun illegalt til USA i håb om at få fjernet modermærket. Hun 
får arbejde på et psykiatrisk hospital, hvor et møde med en ældre 
patient får hende til at tro på kærlighedens magi 
Samhørende med La Peregrina og Los Peregrinos 
 
Scott, Nicola: Min mors hemmeligheder 
Addies mor, Elizabeth, har været død et år, da en fremmed kvinde 
dukker op og påstår, at hun er Addies tvillingesøster. Kan det 
passe? Og hvad skete der egentligt den sommer i 1958, som 17-
årige Elizabeth tilbragte på et landsted? 
 
Scott, Nicola: Sommerens hemmeligheder 
16-årige Maddys og 28-årige Chloes skæbner forbindes over 7 
årtier, da Chloe hyres til at fotografere Maddy til en kommende 
bog. Mødet bliver skelsættende for dem begge og snart oprulles 
gamle familiehemmeligheder, tragedier og kærlighedshistorier 
 
Sendker, Jan-Philipp: At høre hjertet slå 
Julia Win er netop blevet færdig med sin juridiske 
embedseksamen, da hendes far forsvinder sporløst fra sit hjem i 
New York. Efter nogle år finder Julia en ledetråd i et ikke afsendt 
kærlighedsbrev til en burmesisk kvinde, hvilket fører Julia til 
Myanmar 
Samhørende med Hjertets stemme og Det som hjertet husker 
 
Shaffer, Mary Ann: Guernseys litterære kartoffeltærteklub 
Forfatteren Juliet Ashton skrev vittige klummer i London-aviser 
under 2. verdenskrig. Hun savner nu i 1946 en ny retning i livet, 
og i denne brevroman oplever læserne, hvordan hun gribes af øen 
Guernseys historie, dens beboere og deres livsmod 
 
 



Shattuck, Jessica: Kvinderne på slottet 
Efter et mordforsøg på Hitler, bliver Marianne von Lingenfels 
mand henrettet. I 1945 indfrier hun sit løfte til sin mand og åbner 
slottets døre for 2 andre enker og deres børn, men der er mange 
hemmeligheder mellem kvinderne 
 
Shehadi, Muna: Rosalinds løgn 
Da de tre søstre Olivia, Rosalind og Eve opdager, at deres mor, 
den berømte filmstjerne Jilian Croft, umuligt kan have født dem, 
beslutter den impulsive Rosalind at opsøge sin biologiske mor 
 
Straub, Emma: Feriegæsterne 
Newyorkerfamilien Post skal på ferie på det skønne Mallorca. Men 
der er kommet skår i både ferieglæde og ægteskab på grund af 
utroskab 
 
Säfstrand, Caroline: Villa Havbrise 
Sophie har drøn på karrieren i Berlin. Men da hendes mor dør, må 
hun rejse hjem til Sverige for at overtage en uventet arv. Villa 
Havbrise er et forfaldent badehotel, som gemmer på både dystre 
hemmeligheder og ro for sjælen 
 
Tartt, Donna: Den hemmelige historie 
Psykologisk thriller om seks græskstuderende, der bindes 
sammen af gammelgræsk, en karismatisk lærer og til slut et mord. 
Det endelige opgør kommer senere 
 
Tartt, Donna: Stillidsen 
Theo er 13 år, da han på mirakuløs vis overlever en eksplosion på 
et kunstmuseum i New York, mens hans mor omkommer. Ved 
eksplosionen kommer Theo i besiddelse af et værdifuldt 
kunstværk, som moderen elskede, og som senere trækker Theo 
ind i kunstens kriminelle underverden. Vi følger Theos 
dannelsesrejse 
 



Thomas, Rosie: Den hvide due 
Mellemkrigstidens England er den ydre ramme for historien om en 
ung velhavende sygeplejerske og en fattig, men politisk bevidst 
minearbejder, som trods tidens klasseskel forelsker sig dybt i 
hinanden 
 
Tully, Daniela: Hotellet ved Skyggesøen 
Tyske Maya sætter sig for at finde ud af, hvorfor farmoren døde i 
USA. Det bringer hende til et hotel drevet i generationer af en 
magtfuld familie, som har hemmeligheder, de helst vil skjule 
 
Valpy, Fiona: Et hav af minder 
Kendra skal nedskrive sin mormor Ellas livsfortælling. Ella har et 
hav af minder om kærlighed og skønne somre, men også om krig 
og forlist kærlighed. Måske kan Ellas historie også give svaret på 
Kendras egen livshistorie? 
 
Vraa, Mich: Vaniljehuset 
I 1929 sidder Dusinius på Hareskov kuranstalt og tænker tilbage 
på sit liv i Odense, fra han som 8-årig skomagerdreng gjorde sin 
første gode handel til nu, hvor han er familiefar og en rig fabrikant 
 
Webb, Katherine: Arven 
To søstre arver et gammelt hus efter deres mormor, og langsomt 
afdækkes flere hemmeligheder i slægten, efterhånden som husets 
gemmer kommer frem i lyset 
 
Webb, Katherine: En sang fra fortiden 
I Sydengland fascineres 14-årige Mitzy i 1937 af kunstneren 
Aubrey og hans familie. Mange år senere opsøger galleriejeren 
Zach egnen og begynder at grave i de gamle hemmeligheder. 
Han ender med at finde meget mere, end han havde turdet 
drømme om 
 
 



Webb, Katherine: Det forbudte barn 
Dramatisk roman om pigen Stær og kvinden Rachel, der begge 
savner en forsvunden kvinde i 1800-tallets England. Deres fortid 
indeholder store hemmeligheder, som de sammen opklarer 
 
Webb, Katherine: Gemmesteder 
I en engelsk landsby 1922 forsøger nygifte Irene at få ægteskabet 
med den lokale godsejer til at fungere efter en ulykkelig 
kærlighedsaffære. Et grusomt drab tvinger hende til handling, og 
forbrydelsen viser sig at have forbindelse til en gammel mordsag 
 
Willett, Marcia: Svanesang 
Tim bærer på en hemmelighed og flytter til fredelige Dartmoor. 
Familien her tager imod ham som én af deres og udviser stor 
kærlighed, drama samt omsorg. Men de har også sine egne 
hemmeligheder 
 
Willett, Marcia: Tilbage til Cornwall 
Et smukt stenhus i Cornwall udgør hjertet i en varm fortælling om 
familie, venskab og kærlighed. Den ældre Ned får nyt liv i huset, 
da nevøerne Hugo og Jamie flytter ind. De har en fælles fortid på 
godt og ondt 


