Aciman, André: Call me by your name
Findes i Young Adult-afdelingen
Unge Elios bor med sine forældre ved den italienske riviera. En
sommer ankommer manden Oliver, som er lidt ældre end Elios.
Oliver skal bo der et stykke tid og hjælpe Elios' far. Snart opstår
der kærlighed og erotik imellem de to mænd
Samhørende med Find mig
Ahrnstedt, Simona: Alt eller intet
Lexia arbejder i reklamebranchen og er konstant omgivet af tynde
og perfekte kvinder. Hun føler sig ikke smuk og tynd nok. Og hun
tør slet ikke tro på, at den lækre Adam også mærker en stærk
tiltrækning
Del 1 af Modsætninger mødes-serien
Alcott, Louisa May: Pigebørn
Fire søstre i alderen 12-16 år må klare sig alene med deres mor,
mens deres far er ved fronten i den amerikanske borgerkrig
Auður Ava Ólafsdóttir: Ar
Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen, og rejser til et fjernt
krigshærget land for at begå selvmord. Men på Hotel Silence
inddrages han i genopbygningen af huset og byen, og langsomt
vender han tilbage til livet
Austen, Jane: Stolthed og fordom
Engelsk herregårdsroman fra Hertfordshire omkring år 1800 om
trængsler og glæder i en familie med fem giftefærdige døtre
Ahern, Cecelia: PS: jeg elsker dig
30-årige Holly har mistet sin mand Gerry og er gået helt i sort.
Men så dukker 10 månedsbreve op, som Gerry skrev kort før sin
død, og med dem og venindernes selvironiske og
galgenhumoristiske hjælp fortsætter livet
Samhørende med PS: jeg elsker dig for evigt

Backman, Fredrik: En mand der hedder Ove
Ove, en gnaven og regelfikseret gammel mand, har gjort det til sin
opgave at kontrollere alt og alle i boligforeningen. Men bag Oves
bitre fremtoning gemmer der sig en sørgmodig historie og efter
tabet af sin kone har Ove på forskellig spidsfindig vis forsøgt
selvmord. Men da en larmende iransk kvinde og hendes familie
flytter ind ved siden af, rusker det liv i Oves rutiner og tristesse
Barbery, Muriel: Pindsvinets elegance
Portnersken Renée og den 12-årige Paloma finder sammen i et
venskab med en rig, ældre japaner, der flytter ind i deres opgang
Barnett, Laura: Tre gange os to
Eva og Jims veje krydses, da de som unge mødes i 1958. Vi
følger tre udgave af Eva og Jims fremtid - sammen og hver for sig
- og deres kærlighedshistorie, som den udfolder sig i de tre
forskellige handlingsforløb
Bergstrand, Mikael: Delhis smukkeste hænder
En desillusioneret midaldrende svensk mand tager til det
eksotiske og anderledes Indien for at vende om på sit liv. Mødet
med Indien bliver både overrumplende, humoristisk og kaster
uventede gevinster af sig
Samhørende med Tåge over Darjeeling og Yogi i Østerlen
Berry, Ellen: Ribstyvene
Lucy har altid drømt om at slippe storbyens ræs og vende tilbage
til landsbyen Burley Bridge. Hun får overtalt sin mand og børn og
alt tegner lykkeligt. Men da hun pludselig står alene med det hele,
er det måske alligevel for meget? Engelsk landsbyhygge og feel
good roman for især kvinder

Bivald, Katarina: Læserne i Broken Wheel anbefaler
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
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
Bushnell, Candace: One Fifth Avenue
I en mondæn ejendom i New York skifter en lejlighed beboere, og
så kommer der ellers gang i sladder, intriger og partnerudskiftning. Sydstatspigen Lola er midtpunktet og det er ikke
kedeligt!
Cheek, Chip: Dage i Cape May
Effie og Henry er på bryllupsrejse i 1957, hvor de møder de
karismatiske og rige Clara, Alma og Max. Effie og Henry bliver
betaget af gruppen, og kærlighed og seksualitet bliver en drivkraft
i samværet
Colgan, Jenny: Det lille bageri på strandpromenaden
Polly har forladt sin kæreste og deres konkursramte firma. Nu
starter hun forfra på en engelsk tidevandsø, og inden hun ser sig
om, bliver hendes lille bageri populært, og hun forelsker sig til flere
sider
Del 1 af Det lille bageri-bøgerne
Danler, Stephanie: Sødbitter
Sex, stoffer og gourmet. Det hektiske og rå liv backstage i
restaurationsbranchen i New York, hvor Tess må arbejde sig op
fra bunden. De to erfarne tjenere, Simone og Jake vækker hendes
appetit på både mad, vin og sex

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
Egholm, Elsebeth: Som natten kender stjernerne
Pianisten Malou Becks liv ændrer sig fuldstændigt, da hendes mor
dør, og hun kommer på sporet af en familiehemmelighed af de
store. For læsere af mixet mellem kærlighedsromaner og en
spændende historie
Emmich, Val: Fordele og ulemper ved at huske
Gavin søger tilflugt hos nogle venner, da hans partner dør. Her
møder han den tiårige Joan hvis fotografiske hukommelse næsten
kan vække minderne om Sydney til live igen
Flašar, Milena Michiko: Jeg kaldte ham slips
I to år har unge Taguchi levet isoleret på sit værelse i sine
forældres lejlighed. Da han en dag begiver sig ud, møder han en
midaldrende forretningsmand i parken. Et særligt venskab opstår,
mens de deler deres smertefulde minder
Gilbert, Elizabeth: Spis, bed, elsk: en kvindes søgen efter det
hele i Italien, Indien og Indonesien
Findes i afdelingen for biografier under 99.4 Gilbert
Forfatteren rejser efter sin skilsmisse ud i verden: Italien, Indien
og Indonesien. Hun genfinder sig selv i den italienske mad, den
indiske meditation og den nye kærlighed i Indonesien
Grue, Anna: Italiensvej
I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn til
København for at skabe sig en tilværelse i sin mors hjemland.
Men hvorfor er hun nærmest på flugt? Og hvad med kærligheden?
Samhørende med De voksnes rækker

Haddon, Mark: Den mystiske sag om hunden i natten
Christopher er 15 år gammel og autist. Han fortæller selv historien
om, hvordan han opklarer mordet på naboens hund, selvom han
afviger fra det normale: super-intelligent og meget anderledes
med udtalt berøringsangst
Haruf, Kent: Vores sjæle om natten
Den 70-årige Addie Moore bor alene og har svært ved at falde i
søvn. En aften i maj aflægger hun sin nabo, enkemanden Louis,
et uventet besøg. Dagen efter pakker Louis sin pyjamas og
tandbørste
Hiraide, Takashi: Kattegæsten
Et barnløst ægtepar sidst i 30'erne har lejet et anneks i en stor
have i Tokyo. En dag får de besøg af naboens lille killing Chibi,
som får større og større betydning for deres liv
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
Hoang, Helen: Kærlighedskoden
30-årige Stella er et geni når det kommer til algoritmer. Men når
det kommer til fysisk kærlighed, kommer hun og hendes
Aspergers syndrom på glatis. Derfor hyrer hun en professionel
escortfyr til at lære hende alt det med sex. Romantisk og sexet
chick lit om at stå ved, hvem man er. For især yngre kvinder
Holmqvist, Karin Brunk: Akutklokken
Det ældre søskendepar Elsa og Julia arver uventet en stor sum
penge. Pengene vender op og ned på deres rolige tilværelse, og
spørgsmålet er, om de overhovedet ønsker at beholde dem?

Hoover, Colleen: Tilstå
Auburn Reed har mistet meget i sit unge liv, og hun vil ikke miste
igen. Owen Gentry maler smukke malerier af andre menneskers
tilståelser. Men da de forelsker sig, vendes der op og ned på
alting, og alle deres egne hemmeligheder må frem i lyset
Ingelman-Sundberg, Catharina: Med kup og kaffelikør
Fem beboere på et plejehjem udtænker en plan for et storstilet
kunsttyveri, der kan forsøde tilværelsen eller sende dem en tur i
fængsel, men ikke meget går som planlagt
Samhørende med Med rov i rollatoren og Med fusk i fejemøget
Jansson, Tove: Sommerbogen
Poetisk fortælling om den 6-årige Sophia og hendes gamle
farmor, som tilbringer somrene på en lille ø i den finske skærgård.
I deres eget idylliske univers udforsker de øen og naturen alt
imens farmor digter historier med lige dele fantasi og opdragelse
iblandet
Jonasson, Jonas: Den hundredårige der kravlede ud ad
vinduet og forsvandt
Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Allan
Karlsson der, på sin 100 års fødselsdag flygter fra sit plejehjem ud
i den svenske provins, hvor eventyr, sære eksistenser, kriminelle
typer og dramatiske begivenheder venter
Samhørende med Den hundred og et-årige der tænkte at han
tænkte for meget
Kawakami, Hiromi: Nakanos genbrugsbutik
Episodisk fortælling fra Tokyo om en ung kvindes higen efter
kærlighed og mening. Hun arbejder i en genbrugsbutik fyldt med
mærkelige genstande og ligeså mærkelige personer, vis forhold til
intimitet, nærhed og det erotiske både tiltrækker og skræmmer
dem

Kinsella, Sophie: Overrask mig!
Sylvie og Dan er et af den slags par, der altid ved hvad den anden
tænker og fuldfører hinandens sætninger. Noget må der gøres,
hvis ikke deres ægteskab bare skal være en lang række
forudsigeligheder
Kleypas, Lisa: Min indtil midnat
Amelia Hathaway forsøger at holde sammen på sin brogede
søskendeflok, da den forældreløse familie arver en adelig titel.
Amelia er fast besluttet på at forblive pebermø, men alligevel
tiltrækkes hun af den karismatiske og stenrige Cam Rohan, der
har sigøjnerblod i årene
Del 1 af Hathaway-serien
Klingberg, Ewa: Kræmmerfund og kærlighed
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
Lunding-Sørensen, Anne-Sophie: Happy ending
Den 39-årige, stærkt overvægtige Elvira arbejder sort på et bordel
som telefondame og spiser sine sorger væk. Men en dag ændres
hendes liv for bestandigt, da en prostitueret forsvinder og en
stamkunde vil have Elviras hjælp
Samhørende med Happy family og Happy hour
Martel, Yann: Pi’s liv
Da Pi er seksten beslutter hans forældre at emigrere fra Indien til
Canada med deres zoologiske have. Men fragtskibet forliser, og i
227 dage deler Pi redningsbåd, rationer og tanker med den 200
kg tunge bengalske tiger Richard Parker

McFarlane, Mhairi: Hvis bare du var min
36-årige Laurie har været sammen med sin kæreste i 18 år. Han
forlader hende pludseligt og gør sin nye kæreste gravid. Et falsk
forhold og nogle opstillede billeder på de sociale medier kan vel
genetablere Lauries stolthed?
McQuiston, Casey: Rødt hjerte, blåt blod
Findes i Young Adult-afdelingen
Et kærlighedsforhold mellem to unge mænd skaber i
ekstraordinær grad problemer, når den ene er søn af den
amerikanske præsident og den anden prinsen af Wales. Begge
udset til særlige samfundsposter - tør de stå ved sig selv?
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
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?
Mytting, Lars: Søsterklokkerne
Astrid, en ung stærk kvinde, bor i en lille norsk bygd, hvor frosten
bider hårdt i de lange vintre. Den nye præst er tiltrækkende, den
tyske arkitekt Gerhard endnu mere. Over det hele våger den
gamle stavkirkes klokker, men nye tider er på vej

Olsson, Linda: Astrid og Veronika
Veronika vender efter en stor sorg tilbage til Sverige, hvor hun
langsomt opbygger et venskab med sin sære nabo Astrid. Begge
har haft det vanskeligt, men venskabet forandrer deres liv
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
Palacio, R. J.: Wonder
Findes i Young Adult-afdelingen
August er født med et deformt ansigt og ser anderledes ud, men
indeni er han som alle andre. Han er lige startet som ny i 5. klasse
og det er ikke helt let
Perkins, Stephanie: Anna og det franske kys
Findes i Young Adult-afdelingen
Amerikanske Anna kan ikke et ord fransk, da hendes far ud af det
blå sender hende på kostskole i Paris. Mødet med den
charmerende og flotte St. Clair får Annas følelser til at vokse men
er de blot venner?
Samhørende med Lola og naboens søn og Isla og jagten på
lykken
Pozzo Di Borgo, Philippe: De urørlige
Findes i afdelingen for biografier under 99.4 Pozzo
Om den handicappede rigmand Philippe Pozzo Di Borgo (f. 1951),
og hans møde med Abdel, der bliver hans hjælper og ven
Robert, Nora: Spejle og skygger
En kvindelig journalist skal interviewe en berømt men næsten
anonym forfatter. Temperamenter brager sammen, og hjerter står
i brand

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
Sendker, Jan-Phillipp: 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
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
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
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?

Vedsø, Mette: Når hjertet er en elpisker
Findes i Young Adult-afdelingen
Pi går i 1.g. og føler sig angst og presset. En dag falder hun
pludselig besvimet om i klassen og hendes forældre og venner
viser omsorg og kærlighed for hende, men Pi har svært ved at
mærke noget som helst. Pi møder en håndfuld nye mennesker og
lærer at anskue livet på nye måder
Weldon, Fay: En passende aftale
Lord og lady Dilberne står over for økonomisk ruin, men hvad gør
en engelsk adelsfamilie i 1899 for at holde facaden og æren
intakt? Den forsøger at få sønnen fordelagtigt gift og må affinde
sig med, at den vordende brud er en frisindet ung amerikanerinde
med udsigt til en stor arv
Del 1 af Kærlighed og arv-trilogien
Werdelin, Nikoline: Hvordan man redder en lemming
67-årige Hans er biolog og forsker i lemminger. Da han står
overfor fyring, bliver hans liv forandret i de tilfældige møder med
Gunhild, Nicolas, Inge og Heidi. Fire medmennesker som også
selv er i krise
Willumsen, Dorrit: Løg trækker tårer
Wendys mand har glemt hendes 74-års fødselsdag og hendes eBoks er blevet lukket. Wendy går, hun tager toget til København
og skaber et nyt hjem i en skunk i en tom lejlighed

