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Altschuler, Sally: En engel bag øret
Slægtsroman om livet i forfatterens jødiske familie i en landsby i
Rusland og om slægtens historie fra midten af 1800- tallet og frem
til farfaren kommer til Danmark i 1912.
Anthony, Evelyn: Bag slottets mure
En ung kvinde, som er opvokset på et engelsk herresæde, lever i
skyggen af en uopklaret tragedie, men hendes forlovede vil ikke slå
sig til tåls og begynder at undersøge familiens historie.
Archer, Jeffrey: Hvor der er vilje
Den storslåede fortælling om Harry Cliftons liv begynder i England i
tiden efter Første Verdenskrig. Harry vokser op i den fattige del af
Bristol med en hårdtarbejdende, enlig mor og historien om en far,
der blev dræbt under krigen. Harrys far arbejdede på havnen,
ligesom Harrys onkel gør nu, og som Harry selv vil gøre den dag,
han bliver færdig med skolen.
Archer, Jeffrey: Kane og Abel
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.
Austin, Lynn: I fortidens skygge
Kathleen på 54 har ikke set sin familie i 35 år. En dag modtager hun
en invitation til en familiefest, og sammen med sin 16-årige datter
drager Kathleen af sted mod dét, der fører til en større forståelse for
fortidens generationer. Til læsere af gribende og ukomplicerede
romaner
Bailey, Eleanor: Hjemlængsel
Fire generationer af kvinder har gennemlevet 1900-tallet. De har
kæmpet mod vanvid, isolation og mangel på kærlighed, men har
også haft kræfter og mod til at ændre deres skæbne.

Banner, Catherine: Huset ved nattens ende
Fantastisk fortælling om en familie gennem et turbulent århundrede
på en lille ø på kanten af Europa. På den lillebitte ø Castellamare
ud for Sicilien hjælper lægen Amedeo Esposito to børn til verden i
løbet af den samme nat – det ene barn er hans kones, det andet
hans elskerindes. En skandale uden lige i det lille samfund, og
Amedeo må opgive at praktisere som læge.
Bennett, Britt: Det der skiller os
Et par enæggede tvillingers veje skilles, og hvor den ene bærer på
en hemmelighed og får et privilgeret liv som hvid i Los Angeles, må
den anden slide i det i Sydstaterne som servitrice og sort. Hvordan
kan deres tilværelse falde så forskelligt ud? For læsere af bredt
anlagte familieromaner.
Block, Stefan Merill: En fortælling om at glemme
17-årige Seth er en mester i at gøre sig usynlig i skolen - I hjemmet
går hans mor langsomt til pga hukommelsessvigt, mens hans far
kigger dybt i ginflasken i desperation - På en faldefærdig gård lever
pukkelryggen Abel alene og i fortiden, mens han venter på en, han
har mistet - Så begynder Seth at forske i sin familiehistorie.
Bjergfeldt, Annette: Højsangen fra Palermovej
Pigen Esther bor med sin familie i huset på Palermovej, som
hendes morfar med store drømme købte i 1921, og som nu har
været rammen om familien i tre generationer.
Blixt, Liselott: Gåsedrengen fra Skåne
Roman om Carl, der var barn i den svenske socialforsorg i
slutningen af 1800-tallet, og de frygtelige svigt, han blev udsat for.
For dem, der holder af slægtsfortællinger.

Bohnet, Jennifer: Den franske villa
Carla Sullivan bliver snart 50, børnene er flyttet hjemmefra og
hendes mand er hende utro igen. Nu er hendes mor død, og Carla
rejser til Frankrig for at opsøge sin moster. Det møde åbner for
både gamle familiehemmeligheder og nye begyndelser. For læsere
af romantiske familiesagaer.
Bradford, Barbara Taylor: Emma
Fra fattige og usle kår kæmper Emma sig frem til at blive en
succesrig forretningskvinde med eget modeimperium, men
succesen har sin bagside i ulykkelige kærlighedsaffærer og et
spændt forhold til familien.
Brekke, Toril: Brosten
I slutningen af 1800-tallet gifter Sara sig ind i en velstillet familie fra
Trondhjem. Hun er meget selvstændig, og de næste 50 år går godt
for både Sara, ægteskabet, familien og mandens handelsforretning.
Carey, Ella: Det vi ikke siger
Emma Temple giver sit barnebarn Laura et meget værdifuldt maleri
som garanti for et banklån, der skal sikre Lauras fremtid som
musiker. Men maleriet bliver vurderet til at være en kopi, og Laura
og Emma må kæmpe for at finde sandheden om det maleri, der er
så vigtigt for de to kvinder. For læsere af dramatiske slægtshistorier
og romaner om kærlighed
Carey, Lisa: Jeg kan høre havfruer synge
En beretning om tre generationer af irsk-amerikanske kvinder, om
kærligheden og vreden mellem mødre og døtre og om den
nødvendige tilgivelse.
Chase, Eve: Døtrene fra Foxcote Manor
Et fascinerende mysterium og familiedrama om et hittebarn,
familien der tager hende ind og barnepigen, der kender alle deres
hemmeligheder. For læsere af dramatiske slægtshistorier

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.
Chaviano, Daína: Havana, min elskede
Der fortælles en fantastisk og eventyrlig historie med myter, drama
og et stort personregister om Cubas tre befolkningsgruppe r, den
kinesiske, den spanske og den afrikanske. Vi følger samtidig
journalisten Cecilias arbejde med en historie om et spøgelseshus i
Miami.
Chevalier, Tracy: Den blå farve
Slægten Tourniers historie gennem 400 år, fortalt skiftevis af
jordemoderen Ella Turner (Tournier) som er flyttet fra USA til
Frankrig med sin mand, og Isabelle du Moulin der giftede sig ind i
familien i 1600-tallet.
Christensen, Lars Såbye: Halvbroderen
Barnum er fortælleren, og især halvbroderen Fred har hans
opmærksomhed. Men også familiens historie i fire generationer
indeholder livets og skæbnens hovedtemaer: savn og sammenhold,
løgn og længsel, kærlighed og kunst.
Coster, Saskia de: Vi og jeg
Roman om et familieliv fortalt over 30 år, hvor fortrængte
familiehemmeligheder langsomt afdækkes
Dean, Rebecca: Paladsets hemmeligheder
Da amerikanske Delia bliver gift med den adelige Ivor
Conisborough begynder et helt nyt liv for hende. Et liv med fest og
ufattelig rigdom, men også et liv med svigt, hemmeligheder og
utroskab.

Dische, Irene: Flugten til Amerika
Forfatterens spændende mormor fortæller denne tre- generationers
kvindehistorie. Fra udvandringen fra nazitidens Tyskland til Amerika
og den svære tilpasning, hvor kvindernes personlige udvikling er en
genspejling af tidens mønstre.
Drabble, Margaret: Stækkede vinger
Roman om en familie gennem fire generationer. Den starter ved
Bessie Bawtry, en lille pige fra en Yorkshire-mineby i 1905 og frem
til hendes barnebarn, som går til forelæsninger om genetiske
arveanlæg. Historien omhandler temaer som arv, DNA, og den
enkeltes påvirkning af skæbnen.
Elstad, Anne Karin: Folkene på Innhaug
I begyndelsen af 1800-tallet er livet barsk i de norske bygder. Også
på Innhaug, hvor husbonden dør, og den yngste datter føder et
uægte barn. Men familien er nødt til at holde sammen
Elstad, Anne Karin: Tori
Tori er enebarn og arving til en stor slægtsgård. Hun vælger
alligevel at gifte sig med Halldor, der ikke er fin nok til forældrene.
Med deres lykkelige ægteskab fortælles også en Norges-historie fra
1940'erne og frem.
Esterházy, Péter: Harmonia cælestis
Mangfoldig og broget familiekrønike med udgangspunkt i
forfatterens aristokratiske slægts historie, og samtidig det ungarske
riges storhed og undergang gennem århundredernes historie.
Esterházy, Péter: Ingen kunst
Den ungarske forfatter (f. 1950) fortæller om sin mor, sin øvrige
familie og om sit forfatterskab.

Fasting, Ulla: Som boblerne i bækken
Litterært bearbejdede familiefortællinger fra 1700- og 1800-tallets
Danmark - et land under stor forandring. Det fine tidsbillede vil
glæde læsere af historiske hverdagsdramaer og slægtsromaner
Foer, Jonathan Safran: Alt bliver oplyst
Den ukrainske tolk Alex fortæller retrospektivt om amerikanske
Jonathans rejse til Ukraine for at finde Augustine, som hjalp hans
morfar under nazitiden. Med på turen er desuden Alex's farfar og
familiehunden Sammy Davis Junior Junior. Sideløbende fortælles
historien om en familie i Trachimbrod.
Follett, Ken: Giganternes fald
Om det 20 århundredes historie fortalt gennem 5 familier fra
England, Wales, Rusland, Tyskland og USA - Her koncentreret om
tiden omkring første verdenskrig, og tidens store emner:
fagforeningernes kamp mod den herskende klasse, kvinders kamp
for stemmeret, den russiske revolution og første verdenskrig.
Fredriksson, Anna. Mellem himmel og hav
Sally flytter til Kivik i Skåne for at komme tættere på sin datter og
blive den mor, hun aldrig selv havde. Til hendes store chok bor
også hendes egen mor i byen
Freeman, Kimberley: Brev fra fortiden
Lauren finder nogle gamle passionerede kærestebreve fra 1926,
som vidner om forbudt kærlighed. Hun sætter sig for at opklare
mysteriet om de elskendes identitet, mens hun selv føler en
blomstrende kærlighed.
Gammelgård, Per: Stella
Stella fødes under 2. verdenskrig i en nordjysk landmandsfamilie,
der langsomt går i opløsning. Ubehagelige incestoplevelser får
hende til at bryde ud af familien, men hendes kunstneriske evner
giver hende et succesfuldt liv som keramiker.

Gaudé, Laurent: Familien Scortas sol
Fabulerende og magisk beretning om familien Scorta i landsbyen
Montepuccio i Syditalien, fra forbryderen Luciano grundlægger
slægten i 1875 og godt hundrede år frem.
Geiger, Arno: Vi har det godt
Forfatteren Philipp ryder ud i det hus, han har arvet fra
bedsteforældrene, og trods hans uvilje trænger fortiden sig på i
skikkelse af forældrenes og bedsteforældrenes historier.
Ghosh, Amitav: Glaspaladset
Under den engelsk-burmesiske krig i 1885 flettes Rajkumas og
Dollys skæbner sammen. I tre generationer derefter følger deres
familie Indiens og Det Britiske Imperiums storhed og fald.
Gleichmann, Gabi: Udødelighedens eliksir
Gennem slægten Spinoza fortælles jødernes historie i Europa fra
1100-tallets Spanien til 1990'ernes Norge. Den nedskrives af Ari,
den allersidste af slægten, som gennem sin fortælling fastholder
erindringen om historien og dermed gør den udødelig.
Guillou, Jan: Brobyggerne
Brødrene Lauritz, Sverre og Oscar fra Bergen er store tekniske
begavelser, der i 1901 som nyuddannede ingeniører og
verdensmænd er fulde af tro på fremtiden og på teknikkens
landvindinger. Men kærligheden spiller dem et puds, og første
verdenskrig vender op og ned på alting.
Haigh, Jennifer: Bakerton
Fem børn i Novark-familien bliver faderløse i 1944 - I den lille
mineby har de ikke store muligheder, så én efter én søger de
lykken andetsteds - blot for at vende tilbage til provinsen og
familien.

Hallgrímur Helgason: Tres kilo solskin
Finurlig og humorfyldt roman om nationen Island fortalt gennem en
række skæve eksistenser i begyndelsen af 1900-tallet. For alle, der
holder af atypiske romanfortællinger med lune og blik for sprogets
mangfoldighed.
Haratischwili, Nino: Det ottende liv (til Brilka)
Storslået og dramatisk familiesaga fra især Georgien og Rusland.
Den foregår gennem hele det 20. århundrede og vil med sine
mange sider tryllebinde læsere af episke historiske romaner
Helkiær, Jørgen: Vinhandleren fra rue Vauban
En fransk familiekrønike skildret igennem 3 slægtsled om
kærlighed, skæbne og livets op- og nedture, der tager sin
begyndelse ved afslutningen af 1. verdenskrig og slutter efter 2.
verdenskrig.
Hellberg, Åsa: Velkommen til Flanagans
London, 1960'erne. Linda Lansing har arvet sin fars hotel, og det
har været en lang kamp for at genoprette det til dets tidligere status
- og kampen er ikke ovre endnu
Helle, Merete Pryds: Folkets skønhed
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.
Helleberg, Maria: Kvinderne fra Thy
De to søskende Gerda og Ruth er blevet voksne og lever to meget
forskellige liv. Gerda får en læreplads i en boghandel i Thisted og
Ruth lever det vilde liv i København med jazz og dans og indleder
et farligt forhold til en SS-officer.

Herzberg, André: Så nær så fjern
Fortællingen om tre generationer af fædre og sønner i en tyskjødisk familie er tæt knyttet til det tyske riges historie op gennem
1900-tallet - og af behovet for at høre til og være en del af et
fællesskab.
Hilderbrand, Elin: Sommeren 1969
Familien Levin er spredt for alle vinde i sommeren 1969. Tiderne
skifter, men den velhavende families traditionelle sommer på
Nantucket skal holdes i hævd. Vietnamkrigen, månelandingen,
raceadskillelse og kvindernes frigørelse. Dét bliver en sommer, alle
husker
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?
Hoem, Edvard: Høstkarl i himlen
Enkemanden Nesje arbejder som høstkarl på en gård, da han
møder kærligheden i skikkelse af Serianna. Sammen får de tre
børn, men barske og trøsteløse forhold tvinger børnene og mange
af deres familiemedlemmer til rejse til det forjættede land Amerika
Hornby, Simonetta Agnello: Med syv segl
Tito er en velhavende siciliansk patriark, der lever tilbagetrukket
med kone, børn og børnebørn. En ting har naget ham hele livet, og
det er identiteten på den mor, han aldrig har kendt. Her i sit livs
efterår ser det så ud til, at han omsider vil få sandheden at vide.
Høeg, Peter: Forestilling om det tyvende århundrede
I et net, knyttet af skæbnetråde fra sin slægts brogede og
mangfoldige, tragikomiske, groteske historie, prøver fortælleren at
indfange de danske drømme og se, hvad de førte til.

Jensen, Carsten: Vi, de druknede
En beretning om 4 generationer af sømænd fra skipperbyen Marstal
i det 19. århundrede, som satte livet på spil på verdenshavene, og
om konsekvenserne for de efterladte.
Jessen, Anna Elisabeth: Om hundrede år : en sønderjysk
familiekrønike
En stor familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede
nedslag - et for hvert år fra 1914 til 2014.
Juhl, Pernille: Vent på mig Marie
Sønderjyden Anders indkaldes til tysk krigstjeneste i 1914 og
tilbringer fire år i skyttegravene, hvor han holder sammen med tre
andre sønderjyder; Hans kæreste Marie er lærer i Gråsten og
venter utålmodigt på ham.
Kampmann, Christian: Visse hensyn
Første bind i serie om en økonomisk velbjærget families historie i
1950'erne og 1960'erne.
Kowalski, William: Eddies dreng
Krigshelten fra 2. verdenskrig, Thomas Mann, mister sin eneste søn
Eddie i Vietnamkrigen. Tre måneder senere finder han et hittebarn
på sin trappesten. På en vedlagt seddel står der: Eddies bastard.
Thomas, der siden sønnens død har set udsigtsløs på livet, har nu
pludselig en arving.
Kracht, Christian: Eurotrash
En mor og søn tager på et roadtrip gennem Schweiz og forsøger at
komme på sporet af familiens nazistiske og tabubelagte fortid.
Sønnen vil forstå familiens fortid, og med en plastikpose med
kontanter tager de på en alvorlig og dog tragikomisk tur tilbage til
fortiden. For læsere af spektakulære romaner

Krauss, Nicole: Det store hus
Et overleveret skrivebord bliver bindeleddet mellem fem forskellige
menneskers fortælling om deres erindring og tab på forskellige
kontinenter og til forskellige tider op gennem 1900-tallet.
Kähler, Runa J.: Mormors meriter
Gutte fra Sønderjylland (f. 1923) er ophav til Sally, Ingeborg og
Sisse, præstekone og kunstnerisk begavet. Med hendes liv og død
følger vi slægt og venner gennem fire generationer, især forholdet
til Sally og Ingeborg.
Kaa Andersen, Lotte: Den inderste kerne
Lotte Kaa Andersen fortæller i romanform om forskeren Inge
Lehmann og hendes opvækst. For læsere af biografiske og
historiske romaner og slægtshistorier
Lagerlöf, Selma: Historien om familien Löwensköld
Slægtsroman fra 1700- og 1800-tallet fra et patriarkalsk,
värmlandsk landsbysamfund, hvor det dog er kvinderne, der står
bag.
Larsen, Sigríður: Crash Kalinka
Kalinka er stewardesse og lever livet hårdt. Hendes islandske
slægtshistorie fortælles sideløbende med historien om Island, mens
Kalinka selv bevæger sig hen mod det endelige crash.
Lassen, Linda: Den kloge kone fra kvindehuset
Medrivende slægtshistorie om kvinder, der kæmper for at leve og
overleve i et fattigt og mandsdomineret samfund på landet i 1900tallets Danmark. Til læsere af historiske romaner og fortællinger om
kvindeskæbner
Laub, Ole Henrik: Alle himlens farver
Terkels historie begynder med 1900-tallet, og slægten følger
århundredet. Der er kræmmere og kunstnere, store liv og små
fremskridt, men også kærlighed og dét at følge sin slægts linje.

Lund, Karsten: Den amerikanske sømand
En skibbruden amerikaner gør sin redningsmand, den driftige
fiskerkone Ane, gravid - og forsvinder sporløst. 100 år efter
genopstår gåden, og fortælleren gengiver hele familiehistorien om
Ane, den sorthårede, mørkøjede søn og efterkommerne.
Maas, Sharon: Dansende påfugle
Rita er født i Britisk Guyana med en indisk far. Han gifter sig igen,
og Rita og hendes søster rejser til Indien for at finde deres rødder.
Her venter eventyret med kærligheden og en familieformue.
McCaig, Donald: Rhett Butlers fortælling
I et parallelt forløb til Margaret Mitchell's roman "Borte med
blæsten" gives en detaljeret beskrivelse af den mandlige
hovedperson Rhett Butlers liv før og efter mødet med Scarlett
O'Hara, og set med hans øjne fortælles om de familieforhold og de
mennesker, som var med til at skabe hans personlighed.
Mann, Thomas: Buddenbrooks : en families forfald
Lybecker-patricierslægt gennem fire generationer fra omkring 1820
til 1900-tallets begyndelse.
Mazzucco, Melania G.: Vita
I 1903 ankommer Diamante på 12 og hans kusine Vita på 9 med en
båd til Amerika. Hendes far har sendt bud efter dem, og nu venter
et frygtindgydende liv i New Yorks immigrantmiljø
Michael, Ib: Vanilletrilogien
Vanillepigen: Erindringsroman om en drømmende og fantasifuld
drengs opvækst i Roskilde i 1940'erne og 1950'erne, om hans
forhold til den polioramte søster og om onkelen, Viggo, der stak til
søs som ung.

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: 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.
Montefiore, Santa: Sommerfugleæsken
Romantisk slægtsroman om chilenske Federica, som vokser op i
Cornwall og som teenager forelsker sig i familien Applebys søn,
Sam. Aldersforskellen gør, at deres veje skilles. Federica gifter sig i
stedet med den besidderiske rigmand Torquil Jensen. Ægteskabet
bliver et ulykkeligt, gyldent bur og Federica slipper aldrig tanken om
Sam. Anbefales læsere af slægtsromaner og romantik.
Moriarty, Liane: Den sidste årsfest
Sophie arver uventet et hus på den sagnomspundne ø Scribbly
Gum. Her bliver hun en del af en ukonventionel familie, som lever
både med og af en hemmelighed, der går mere end 70 år tilbage,
hvor et spædbarn blev fundet på øen. For alle, der kan lide at læse
bøger fyldt med mysterier og komplicerede familieforhold
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.

Mygind, Johanne: Kærlighedens år
Nanna er dokumentarist og forsøger at forstå sin egen historie ved
at fortælle sin families historie i en podcastserie. En rå og rørende
fortælling om mødre og døtre, om kvindeliv og kampen om
kvindefrigørelse. For læsere af slægtsromaner og historiske
fortællinger
Paver, Michelle: Belle
Efter nogle ubehagelige oplevelser på Jamaica er Belle i England.
Under 1. verdenskrig forelsker hun sig i Adam, og alvorlig sygdom,
en familieulykke og Adams krigsoplevelser får hende til at gøre op
med fortiden.
Petrowskaja, Katja: Måske Esther
Fortælling om en slægts historie og skæbne før, under og efter
holocaust. Efterkommeren Katja Petrowskaja forsøger at samle
brikkerne i hendes fragmenterede familiehistorie ved hjælp af
internettet og rejser til alle de steder og byer, hvor hendes familie
levede.
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.
Porter, Regina: De rejsende
Familiekrønike om to amerikanske familier. På overfladen har
afrikansk-amerikanske Agnes Miller og irsk-amerikanske James
Vincent jr. intet til fælles. Men deres familiers skæbner flettes
sammen igennem seks årtier. Vi følger dem fra
borgerrettighedskampen i 1950'erne til de første år i Barack
Obamas præsidentperiode

Predbjørn Jensen, Vagn: Strømme
Slægtsroman fra Sydfyn i slutningen af det 19. århundrede. Kirsten,
som kommer fra trange kår, oplever nok forelskelsen, men ikke
kærligheden, og må leve en hård tilværelse som kone til fiskeren
Jens.
Ragde, Anne B.: Arseniktårnet
Med den fallerede revyskuespillerinde Amalie som
omdrejningspunkt udspiller der sig en farverig familieroman i tre
generationer op gennem det tyvende århundredes København og
Oslo.
Ramsland, Morten: Hundehoved
En roman om en norsk familie, og deres turbulente liv gennem det
tyvende århundrede, hvor hovedpersonen Askild og hans søn
Flapøre er ledetråden i afdækningen af slægtens opture og nedture.
Ravn, Malene: I dine øjne
Malene Ravn skriver så smukt, at selv et stenhjerte må briste. En
bevægende slægts- og Danmarkshistorie om at være født som et
uægte barn og om altid at føle sig anderledes og uønsket.
Richardt Beck, Hanne: Understrømme
En gammel brun kuffert med familiepapirer sætter en fortælling i
gang om Martin Ørums slægt og fire generationer i et Danmark,
som de fleste genkender i deres egen slægts historie.
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

Riley, Lucinda: De syv søstre
Den internationale bestsellerforfatter Lucinda Riley udfolder sit
fortælletalent som aldrig før i dette medrivende første bind i en ny
stor serie baseret på legenden om stjernebilledet De syv søstre.
Ringhof, Lise: Det er de danske som flygter
Erling Brinch er en enspænder fra Fanø, som i 1912 flytter til
København for at læse medicin. Han har det svært med sig selv og
andre mennesker. Kun datteren Eva har hans fulde opbakning, og
det får hun også brug for, da hun under besættelsen forelsker sig til
den forkerte side.
Ripley, Alexandra: Scarlett
Bred og farverig slægtsroman fra de amerikanske sydstater i årene
efter borgerkrigen. Handler om den smukke og excentriske Scarlett
O'Hara, der med alle midler kæmper for at vinde sin mands
kærlighed og sine omfattende jordbesiddelser tilbage.
Roth, Joseph: Radetzkymarch
En slovensk adelsfamilies historie følges gennem tre generationer
fra slaget ved Solferino i 1859 til 1. verdenskrig indrammet af
skildringen af det østrig-ungarske monarkis storhed og fald.

Ryan, Arliss: Kingsleyhuset
Fire generationer har boet i Kingsleyhuset. Der har været både
dramatiske og lykkelige begivenheder i familien, som følges fra
1840'ernes Amerika til vore dage.
Sapienza, Goliarda: Kunsten at glædes
Modesta er født på Sicilien i 1900 af en enlig, fattig mor, men via
først et klosterophold og siden anbringelse på et gods ender hun
med at blive overhoved for en stor aristokratisk familie. Til læsere,
der holder af klassisk verdenslitteratur

Sandbeck, Thorkild: Midgårdsormen i Sibirien
Angus' elskede kone er død. Han gifter sig igen og har flere gode år
på sin russiske gård, indtil 1. verdenskrig kaster Rusland ud i kaos.
Da revolution i 1917 bryder ud flygter familien til Danmark,
desværre uden datteren hvis skæbne er uvis.
Saalbach, Astrid: Der hvor du ikke vil hen
Skæbnesvanger familiehistorie fra starten af 1900-tallet om Sigrid
og hendes moster Anna. En god roman, som bl.a. foregår i Faaborg
og Grønland, og som vil glæde læsere af slægtsromaner skrevet på
en historisk baggrund
Sangill, Bodil: Keramikperlerne
Bente er lærer og holder orlov. Ud fra en kristen livsindstilling
skriver hun stort og småt om slægtens historie og om hverdagen til
sit 5-årige barnebarn, der netop er flyttet til USA.
Scott, Nikola: Altid ved din side
Violet og hendes barnebarn Frankie har været som fremmede for
hinanden i mange år. Frankie er journalist og sættes til at grave i sin
mormors fortid. Deres veje krydses og hemmeligheder fra krigens
tid dukker op. Til romanlæsere, særligt læsere af familiehistorier a
la Lucinda Riley
Seppälä, Juha: Mr. Smith
På Det Karelske Næs og i Skt. Petersborg er problemløseren Mr.
Smith på jagt efter historien om sin farfar, Hr. Schmidt, og dennes
mystiske manuskript. En kalejdoskopisk, historisk roman centreret
om grænsen mellem Finland og Rusland.
Seth, Vikram: En passende ung mand
Slægtsroman om tre hinduistiske familier i Indien i de omskiftelige
år efter uafhængigheden, med den unge Lata, der helt upassende
forelsker sig i en muslimsk mand, som den centrale person.

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.
Skjelbred, Margaret: Andrea D
Et tvillingepar gennemgår en række dokumenter, hvor de prøver at
rekonstruere en ung jødisk piges historie gennem det 20.
århundrede.
Skovgård, Lone B.: Tiden hænger på træerne
Magisk realistisk fortælling om Venusias liv, der begyndte i 1915 i
Italien og slutter i Danmark efter 2000. Et dramatisk liv med hænder
der falder af og vokser ud igen, farverige familiemedlemmer og en
blodig slægtskrønike.
Slimani, Leïla : Krig, krig, krig
Da franske Mathilde og marokkanske Amine forelsker sig i
hinanden under 2. verdenskrig, bliver det starten på en
slægtsfortælling med rod i Marokko. Dette er 1. del af Leïla Slimanis
fortælling om sin egen familie. For læsere af slægtshistoriske
romaner
Smærup Sørensen, Jens: Mærkedage
Slægtsroman om de to førende familier i landsbyen Staun fortalt
gennem en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60-års
fødselsdag i 2003.
Stormgaard, Jørgen: En anden verden
Det fiktive gods Forhaabningsholm på Fyn danner rammen om en
familieroman, der gennem 100 år følger tre generationer og deres
møder med andre verdener, som giver dem mod og et frisindet syn
på livet. En rolig, velafbalanceret fortælling til læsere af
slægtsromaner

Stålesen, Gunnar: 1900 morgenrøde
I begyndelsen af 1900-tallet er Bergen scene for et spil af skæbner
og vanskæbner, kærlighedshistorier og -ulykker, moderne tider og
gamle skikke. Og alting tager sin begyndelse i mordet på konsul
Frimann
Sund, Lars: Eriks bog
En slægtshistorie om livet i den lille flække Siklax i det finske
Österbotten fra vinterkrigen i 1939 frem til slutningen af 1900-tallet,
fortalt af Erik Smed, som vender tilbage efter 50 år i USA, da den
kolde krig ender.
Svane, Emma Brynja: Gudrun
Historisk roman om enken Gudrun og livet på Island i 1700-tallet.
Gudrun og hendes børn skal flytte til en ny egn og starte forfra i et
samfund præget af rivalisering, forbrydelse og drikkeri
Svane Kristensen, Bente: Den største kærlighed mærker du
med hjertet
Da Elisabeth fylder 100 år, modtager hun en bog fyldt med
fortællinger om sin familie. For dem, der holder af slægtshistorier
Sørensen, Svend Erik: Forlad os vor skyld
Skildring af en familie gennem næsten 60 år i stationsbyen Karise,
hvor Adolf får vendt sin fars skrantende barberforretning til en
succes og skaber et godt liv for sin kone og tre børn.
Svigerfaderens homoseksualitet ligger dog som en skygge over
familien og Adolf frygter, at hans yngste søn slægter svigerfaderen
på.
Teige, Trude: Mormor dansede i regnen
Tre generationer af kvinder og én mørk hemmelighed. En gribende
roman om krig, hemmeligheder og kærlighed. For læsere af
slægtshistorier og historiske romaner

Thorhauge, Gitte Paracha: Anna Rubina - slægt
Familiehistorien om Anna Rubinas dansk-pakistanske slægt.
Danske Christense og pakistanske Mohammad forelsker sig. En
dag begynder det at rumle i Christenses mave, som om nogen
snakkede derinde, og i 1977 bliver Anna Rubina født, talende urdu.
Tolstoj, Lev: Krig og fred
Stort anlagt russisk slægtsroman om tre aristokratiske familier.
Begivenhederne under Napoleonskrigene 1805-1812 danner
baggrunden.
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe: Leoparden
Om en siciliansk fyrste og hans slægt i årene 1860-1910, en tid
med store omvæltninger politisk og socialt.
Turgenev, Ivan: Fædre og sønner
Klassisk roman fra zartidens Rusland om konflikten mellem to
generationer: den ældre, der ønsker at bevare samfundet som det
er, og den yngre, der ønsker forandring og revolution.
Uthaug, Maren: Hvor der er fugle
Medrivende slægtsroman fra et vindblæst Norge om blodskam,
familiehemmeligheder, ulykkelig kærlighed og længslen efter et
andet liv.
Uthaug, Maren: En lykkelig slutning
Nicolas er syvende generation af bedemænd og han fører
familieforetagendet videre. Han er samtidig nekrofil og alle hans
forfædre inden ham har alle haft særlige og afvigende
personligheder af forskellig art.

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
Vigan, Delphine de: Alt må vige for natten
I 2008 begik Delphine de Vigans mor selvmord. ’Alt må vige for
natten’ er et sublimt romanportræt af en skrøbelig kvinde skrevet af
en datter, der prøver at finde årsagerne til sin mors smerte.
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 fabricant.
Wassmo, Herbjørg: Hundrede år
Altertavlen i Lofotkatedralen blev malet af en kunstuddannet præst,
og modellen til englen var forfatterens formoder Sara Susanne.
Historien er fuld af farver og gode detaljer, og drejer sig om 3
generationers stærke kvinder, deres liv, deres kærlighed og sorger.
Waugh, Evelyn: Gensyn med Brideshead
En katolsk engelsk aristokratisk families undergang, skildret ved et
tilbageblik på mellemkrigsårene af Charles Ryder, der som
studerende i Oxford blev ven med en søn af familien.
Weitze, Charlotte: Rosarium
Eventyrlig og vidtvoksende slægtsroman om Johanne og de to
døtre Lilly og Viola. Vi møder også pigen Esther, der har slået rod i
skoven. En anderledes roman om naturens, cellernes og ikke
mindst kærlighedens kræfter. For læsere af moderne litteratur

Wessel, Katrine: Familien Winther
Første del af et norsk familiedrama, der foregår sidst i 1800-tallet.
Bogen følger intriger og kærlighed i en rig slægt med fokus på
matriarken Cecilia, men også alle de samfundsforandringer, der var
i perioden. For voksne læsere af kærlighedsromaner
Willett, Marcia: Bridge House
I et hus i en lille by i Cornwall bor Hester, som gemmer på store
hemmeligheder fra fortiden. Da den unge Jonah dukker op med alle
sine spørgsmål, bliver Hester nødt til at lade fortiden tale.
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
Wingate, Lisa: Inden vi blev jeres
Gribende roman baseret på virkelige hændelser om en sort periode
i adoptionens historie, hvor børnehjemslederen Georgia Tann stod i
spidsen for organiseret kidnapning af tusindvis af fattige børn.
Nygaard-Ech, An-Magritt Wibell: Løve-hertugen og
tvillingsmaragdernes gåde : historien om naturkatastrofen
1702 i Østfold, arvestrid og et mordplot
An-Magritt Wibell Nygaard-Echs historiske roman foregår i 1702 i
optakten til Den Store Nordiske Krig mellem Danmark-Norge mod
Sverige og Slesvig-Holsten. En spændende roman om en urolig tid i
Norden i begyndelsen at 1700-tallet. Bogen er guf for yndere af
både slægts- og historiske romaner
Wähä, Nina: Testamente
Far Pentti er mørk udenpå og i sjælen; mor Siri har travlt med
gøremål, og de 12 søskende, som engang var 14, har hver deres
historie at fortælle. Et familiedrama udspiller sig i Finlands ødemark.

Zeniter, Alice: Kunsten at miste
Slægtsroman der følger en algerisk familie gennem tre
generationer. Naïmas farfar måtte flygte ud af Algeriet ved
uafhængighedskrigens afslutning i 1962. Familien starter forfra i
Frankrig, men det er svært at finde ud af hvem man er, når man
hverken er helt algerisk eller helt fransk.
Aamund, Jane: Udlængsel
Anne Møller Weibel har overtaget slægtsgården Nørre Vinkel
sammen med sin mand Johannes. Da gården brænder ned i 1920
er familien tæt på ruin, og de fem børn må klare sig selv, og alle
søger bort fra Lemvig og ud i den store verden.
Årestrup, Peer Louis: Asfaltblomstens duft
Tysklands besættelse af Danmark gør det ikke let for den
dansk/tyske familie Haken at klare sig igennem anden verdenskrig.
Da familiens mandlige overhoved dør ved et muligt vådeskud,
begynder familien langsomt at falde fra hinanden.
Åsbrink, Elisabeth: Forladtheden
Slægtsroman, der følger tre generationer, Rita, Sally og K, i tre
forskellige byer, London, Stockholm og Thessaloniki. Med spor
tilbage til de jødiske forfædres skæbne fortælles historien om en
ukontrollerbar ensomhed, der går i arv. For læsere af moderne
eksil-litteratur og slægtsromaner

