Isabel Allende: Inés, min sjæls veninde
Inés forlader i 1500-tallets Spanien sin mand og søger eventyret i
Den Nye Verden. Hun oplever den blodige erobring af Chile ved
conquistador Valdivias side. Han forlader hende, men hun forstår
alligevel at overleve
Jeffrey Archer: 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
bd.2 : Den fortabte datter
bd. 3: Skal vi sige det til præsidenten
Jeffrey Archer: Øjet der ser
Den sympatiske kriminalbetjent William Warwick møder under
efterforskningen af sin første store sag den hemmelighedsfulde
Beth Rainsford, som han forelsker sig hovedkulds i. Men Beth har
en hemmelighed, som hun for alt i verden ikke vil have afsløret
bd. 2: Ved højlys dag
bd. 4: Det blinde øje
Jean M. Auel: Hulebjørnens klan
Bogen foregår ca. 30.000 år før vor tidsregning og fortæller om en
Cro-Magnon-pige og de problemer, det afstedkommer, at hun
efter et jordskælv bliver optaget i en gruppe svagere begavede
Neanderthalere
bd. 2: Hestenes dal
bd. 3: Mammutjægerne
bd. 4: Rejsen over stepperne
bd. 5: Folket i klippehulerne
bd. 6: Hulernes sang

Nancy Bilyeau: Den sidste nonne
Den unge engelske novice Joanna Stafford befinder sig i 1500tallet midt i reformationens magtkampe på Henrik d. VIII's tid. Hun
sættes på en farefuld hemmelig mission for at opspore kong
Adalsteins krone, som efter sigende skulle indeholde stor kraft
bd. 2: De tre profetier
bd. 3: Den forbudte pagt
Bernard Cornwell: Det sidste kongerige
Uthreds historie begynder i 800-tallets England, hvor danske
vikinger tager ham til fange. Han opdrages som dansk viking og
kommer til at leve midt i en kultur med krig, vold og handel og i
brydningstiden mellem kristendom og hedenskab
bd. 2: Den danske rytter
bd. 3: Nordens herrer
bd. 4: Sværdsang
bd. 5: Det brændende land
bd. 6: en konges død
bd. 7: Den hedenske herre
bd. 8: Den tomme trone
bd. 9: Stormens krigere
bd. 10: Flammebæreren
bd. 11: Ulvekrigen
bd. 12: Kongernes sværd
bd. 13: Krigsherre
Hernan Diaz: I det fjerne
En ung svensk immigrant ender i 1800-tallet alene i den
amerikanske ødemark. Det bliver starten på en vild fortælling. Til
læsere med interesse i historiske romaner og mere specifikt dem,
der omhandler den amerikanske frontiermyte

Umberto Eco: Rosens navn
Historisk roman og krimi. Et italiensk kloster opskræmmes af en
række mord. Den lærde munk William og hans lærling Adso
tilkaldes for at opklare forbrydelserne, som har tæt forbindelse til
klostrets bibliotek, der repræsenterer middelalderens religiøse
univers med magtkampe, inkvisition og fortiede sandheder
Ildefonso Falcones: Fatimas hånd
En ung mand, splittet mellem to religioner og to folks forskellige
traditioner, kæmper en hård og ubarmhjertig kamp for at gøre det
rigtige, både over for Gud og over for sig selv, sin kærlighed og
sine medmennesker
Ildefonso Falcones: Havets katedral
Historisk roman fra 1300-tallets Barcelona, hvor Arnau Estanyol,
der sammen med sin far har undsluppet livegenskabet, vokser op
som fredløs
bd. 2: Jordens arvinger
Ildefonso Falcones: Sigøjnerinden fra Sevilla
I Sevillas sigøjnerkvarter fortryller den unge Milagros med sin
dans, og da hun slutter venskab med den frigivne sorte slave
Caridad, når dansen nye, svimlende højder. Men sigøjnernes
kultur er under hårdt ydre og indre pres i 1700-tallets Spanien
Ildefonso Falcones: Sjælemaleren
I Barcelona i 1901 har den unge Dalmau Salas succes som
keramiker og en dejlig kæreste Emma. Barcelona er præget af et
nybrud med opførelse af modernistiske bygninger, men også af
voldsomme konflikter, som kaster de unge ind i en brutal
klassekamp

Elena Ferrante: Min geniale veninde : barndom, tidlig ungdom
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
bd. 2: Historien om et nyt navn : ungdom
bd. 3: Dem der flygter og dem der bliver
bd. 4: Det forsvundne barn : voksenliv - alderdom
Juan Francisco Ferrándiz: Den forbandede jord
Historisk roman om den unge nyudnævnte biskop Frodo der i år
861 kommer til den forfaldne by Barcelona for at skabe et religiøst
centrum og en driftig handelsby. Det bliver en tid præget af
magtkampe, men også kærlighed
Ken Follett: Aftentid og morgengry : forhistorien til Jordens
søjler
Kaos og ufred præger livet for Englands befolkning i 997. En
utrolig flot, episk og højdramatisk fortælling om både storslået
kærlighed og stor uretfærdighed. For læsere af historiske romaner
Ken Follett: Jordens søjler
Bygningen af en katedral i Kingsbridge i 1100-tallets kaotiske
England danner ramme om skildringen af en lang række af tidens
mennesketyper, de spændende historiske begivenheder,
samfunds- og klosterliv samt arkitektur og byggeteknik
bd 2: Uendelige verden
bd 3: Den evige ild

Ken Follett: Giganternes fald
Om det 20. århundredes historie fortalt gennem 5 familier fra
England, Wales, Rusland, Tyskland og USA. Her koncentreret om
tiden omkring 1. verdenskrig, og tidens store emner:
fagforeningernes kamp mod den herskende klasse, kvinders
kamp for stemmeret, den russiske revolution og første verdenskrig
bd 2: Verdens vinter
bd 3: På kanten af evigheden
E. M. Forster: Howards End
Skildring af det engelsk samfund og kultur i den turbulente tid
omkring år 1900, om tre engelske familier fra forskellige
samfundslag, hvis skæbner væves sammen, dels på landstedet
Howards End, dels i London
W. Michael Gear: Ulvens folk
Ulvedrømmer leder sit folk til beboelige egne i Canada for 14.000
år siden efter en ulv har vist ham vejen i drømme
bd 2: Ildens folk
bd 3: Jordens folk
bd 4: Havets folk
bd 5: Solens folk
bd 6: Flodens folk
bd 7: Tågens folk
bd 8: Lynets folk
Daisy Goodwin: Victoria
18 år gammel bliver Victoria dronning af England i 1837. Men det
er ikke let, når der er mange stærke kræfter, som vil bestemme
over hende og især have hende gift i en fart

Noah Gordon: Catalaneren
I slutningen af 1800-tallet vender den unge Josep hjem fra
landflygtighed i Frankrig til familiens forsømte vingård i
Nordspanien. Han vil nu forfølge sin store drøm om at dyrke druer
til vin og ikke kun lave sur vin til eddikefremstilling
Noah Gordon: Helbrederen
Da Rob J. Cole bliver forældreløs i det pestramte London i 1021,
kommer han i lære hos en speciel badskær. Han viser sig at have
talent for at helbrede og rejser til Persien, hvor han udgiver sig for
at være jøde og bliver uddannet som healer
Noah Gordon: Lægen fra Zaragoza
I 1400-tallets Spanien er jøden Yonah på flugt for inkvisitionen.
Han møder trosfæller og forelsker sig på flugten, men ender til
sidst hos en gammel læge, der tager ham i lære
Noah Gordon: Shamanen
En skotsk læge kommer til Amerika i 1839. Hans virke blandt
nybyggere og indianere, frem til borgerkrigens afslutning, da hans
døve søn overtager opgaven, bliver beretningen om en dramatisk
periode i Amerikas historie
Philippa Gregory: Den evige prinsesse
Den spanske prinsesse Catarina ankommer i 1501 til England
som brud til prins Arthur. Hun ender dog med at blive gift med
Henrik den Ottende og forstødes senere, da hun kun føder en
datter
Bd. 2: Kongens frille
bd. 3: Den anden søster
bd. 4: To dronninger
bd. 5: Den anden dronning

Philippa Gregory: Den hvide dronning
Den smukke Elizabeth Woodville gifter sig i 1465 med den netop
kronede kong Edward IV, selv om de tilhører hver sin fløj i de
engelske Rosekrige. Elizabeth lægges for had og må kæmpe
hårdt for sin familie og for sin position
bd. 2: Den røde dronning
bd. 3: Skæbnehjulet
Jan Guillou: 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
bd. 2: Dandy
bd. 3: Mellem rødt og sort
bd. 4: Ikke at vilde se
bd. 5: Blå stjerne
bd. 6: Ægte amerikanske cowboybukser
bd. 7: 1968
bd. 8: Dem der dræber drømme sover aldrig
bd. 9: Den anden dødssynd
bd. 10 : Enden på historien
Jan Guillou: Vejen til Jerusalem
Stormandssønnen Arn får hos cisterciensermunkene i Sverige og
Danmark den bedste uddannelse, der findes i middelalderens
Europa. Men hans lærere aner, at han ikke er bestemt til at være
klosterbroder og vil gøre bedre fyldest som Kristi stridsmand i
korstogene
bd. 2: Tempelridderen
bd. 3: Riget ved vejens ende
bd. 4: Arven efter Arn

Tonny Gulløv: 1000-årsriget
I år 937 bliver drengen Ulv taget som træl af danerne, der er på
plyndringstogt i Britannien. Ulv vokser op med kun et ønske: at
blive en fri mand. Ad omveje ender Ulv i Jylland og bliver
indblandet i Gorm den Gamles kamp for herredømmet over
danerne
bd. 2: En konges æt
bd. 3: Bastarden
bd. 4: Jernbyrd
bd. 5: Ravnehug
Merete Pryds Helle: 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
bd. 2: Vi kunne alt
Maria Helleberg: 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
bd. 2: Søstrene fra Thy
bd. 3: Barnet fra Thy
Maria Helleberg: Stormene : kærlighed og magt i
reformationens Danmark
Roman der foregår fra 1515 til 1544 i reformationstiden. Den unge
adelskvinde Elisabeth forelsker sig hovedkulds i biskop Stygge
Krumpen og trods enorm modstand og års ufrivllig adskillelse
overlever kærligheden

Lasse Holm: Lodbrogsønnernes hævn
Da vikingen Ragnar Lodbrog dør i saxernes varetægt i 866,
drager hans sønner på hævntogt, og snart står slagmarken og
intrigerne i lys lue
bd. 2: Lodbrogsønnernes ran
bd. 3: Lodbrogsønnernes død
Lasse Holm: Romeren
Historisk roman fra Rom år 91 f.Kr., hvor virkelige hændelser som
mordet på folketribunen Drusus inddrages. Lægen Demitrios
bliver involveret i opklaringen, og sagen fører ham fra høj til lav og
til sidst på slagmarken for at opsøge sandheden
bd. 2: Grækeren
bd. 3: Republikaneren
Conn Iggulden: Roms porte
Historisk roman om Cajus Julius Cæsar, der i dette bind følges fra
han som otteårig udfordrer skæbnen sammen med fosterbroderen
Marcus indtil han som nybagt senator må flygte fra Rom efter
kampen mellem onkelen Marius og Sulla
bd. 2: Kongers død
bd. 3: Sværdenes mark
bd. 4: Krigens guder
bd. 5: Guders blod
Conn Iggulden: Falken fra Sparta
Perserriget danner baggrund for en blodig kamp om tronen
mellem to brødre. De godt 100.000 spartanere, der kæmper for
den yngste bror, mødes af en kolossal militær overmagt og må
kapitulere. Tilbagetoget ledes forbilledligt af unge Xenofon

Conn Iggulden: Stormfugl
Henrik 6. hersker i England, men han er svag, og en anden gren
af kongefamilien eftertragter tronen. Det starter Rosekrigen, og de
mange slag brager ud over både England og Frankrig. Vi følger de
implicerede familiers kamp for overlevelse og magt
bd. 2: Treenighed
bd. 3: Blåt blod
bd. 4: Flammesol
Conn Iggulden: Ulven fra stepperne
Historisk roman om mongolfyrsten Djengis Khan (Temujin) (11621227) og grundlæggelsen af det mongolske verdensrige
bd. 2: Fjendeland
bd. 3: Knogler i sandet
bd. 4: Sølvets rige
bd. 5: Erobreren
Christian Jacq: Frihedens dronning
I 1690 f.Kr. er dronning Teti af Theben ved at give op over for
hyksos'ernes overmagt, men datteren, prinsesse Ahotep, tager
kampen op. Hun samler en oprørshær mod det brutale
terrorregime og kæmper for uafhængigheden
bd. 2: Krigen om kronerne
bd. 3: Det flammende sværd
Anna Elisabeth Jessen: Om hundrede år
En stor familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede
nedslag - et for hvert år fra 1914 til 2014
Ida Jessen: Kaptajnen og Ann Barbara
Historisk roman om de første, der opdyrkede heden i 1700-tallet.
En art dansk western om den enlige nybygger, der begynder et liv
helt fra bunden af og selv skal skabe alt. For voksne læsere af
historiske dramaer

Pernille Juhl: Helenes krig
Historisk roman om unge studerende der involveres i den danske
modstandsbevægelse. Jurastuderende Helene Brandt bliver
sammen med studieveninden Jonna aktive medlemmer af
Kannibalgruppen. Her vokser den ulovlige uddeling af flyveblade i
løbet af et par år til dødsensfarlige snigskytteopgaver
bd. 2: Helenes befrielse
Pernille Juhl: Vent på mig Marie
Sønderjyden Anders indkaldes til tysk krigstjeneste i 1914 og
tilbringer fire år i skyttegravene. Han holder sammen m...
bd. 2: Når solen står højest
bd. 3: Efter mørke
bd. 4: Det usagte
Martha Hall Kelly: 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
Jesper Bugge Kold: Pigen fra det store hvide skib
Den unge sygeplejerske Molly tager i 1951 med hospitalsskibet
Jutlandia til Korea og gør det både af humanitære og private
grunde. For læsere af historiske romaner og skildringer af stærke
kvinder
Andrew Lam: Kinas to sønner
Historisk roman fra det nordlige Kina under 2. verdenskrig hvor
amerikanske tropper er ankommet til Kina for at hjælpe til i
kampen mod japanerne. Den amerikanske løjtnant David Parker
og den kommunistiske guerillaleder Lin Yuen forenes i et
usædvanligt broderskab

Ole Henrik Laub: Vibens skrig
Bodja har opgivet sit liv som vikingehøvding og har istedet slået
sig på landbrug som høvding i en lille boplads, der langsomt
omvendes til kristendom
bd. 2: Gudernes død
bd. 3: Skovenes dyb
bd. 4: Vindenes alter
bd. 5: Blodets lov
bd. 6: Tidens flugt
Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden
Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 til
Sukkertoppen i Grønland for at missionere. Mange voldsomme
oplevelser venter ham, og efterhånden geråder han i tvivl om sig
selv og sit virke
bd. 2: Rød mand - sort mand
bd. 3: Efter åndemaneren
Chufo Lloréns: Ildhav
Historisk roman fra 1100-tallets Barcelona om skibsrederen Martí
Barbany, der efter sin kones død vier sit liv til opdragelsen af
datteren Marta. Da Marta forelsker sig i en ung adelsmand,
trækkes hun ind i byens mange hofintriger
Chufo Lloréns: Jeg vil give dig verden
Historisk roman fra 1000-tallets Barcelona, hvor to unge mænd af
vidt forskellig herkomst kæmper for kærlighed, velstand og
retfærdighed
Jack Ludlow: Roms søjler
Om den romerske republik og dens krigeriske ekspansion. Den
ukomplicerede kriger Aulus og den udspekulerede politiker Lucius
blev allerede som drenge knyttet sammen af en blodsed og en
skræmmende profeti. Som voksne skilles deres moralske og
politiske veje

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Dronningen af Saba & Kong
Salomon
Makeda vokser op som datter af en enlig mor i Saba. Som ung
opsøger hun sin far, der har en stor position i riget og senere
bliver konge. Helt usædvanligt for en kvinde på den tid, lykkes det
senere Makeda at blive dronning, og hun forelsker sig i Israels
Kong Salomon
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard. Bind 1 & 2
Biografisk roman om middelaldermystikeren, komponisten,
abbedissen og meget mere, Hildegard von Bingen (1098-1179)
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Margrete I
Med overblik og politisk list lykkes det den unge Margrete, datter
af Valdemar Atterdag, at blive dronning i hele Norden og en af
middelalderens mest magtfulde skikkelser. For læsere af
historiske romaner
Josefine Ottesen: Helgi Daner
Helgi vokser op på en gård. Men det viser sig at Helgi er
kongesøn og at han er søn af en af de underjordiske. Skæbnen
har store planer med Helgi, en mand der senere vil blive husket
som Holger Danske
Lise Ringhof: 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
bd. 2: Det er de oprørske der svigter

Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter : Kransen, Husfrue,
Korset
Med en kulturhistorisk skildring af Norge i det 14. århundrede som
baggrund fortælles om den karakterstærke selvrådige Kristin, der
efter et liv som hustru og moder til sidst lærer at gå forsagelsens
vej
Mich Vraa: Haabet
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med
skibsreder Frederiksen og hans 14-årige datter Maria om bord.
Undervejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en række
hændelser der har stor indflydelse på Marias opvækst og liv
bd. 2: Peters kærlighed
bd. 3: Faith
Mich Vraa: 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
Mika Waltari: Sinuhe ægypteren
Historisk roman om en egyptisk læges begivenhedsrige liv i 1300tallet før Kristi fødsel, hans mangeårige ophold i landene ved
Middelhavet, hans tjeneste hos Faraonerne og hans lægegerning
for de fattige
Minette Walters: De sidste timer
Da pesten, den sorte død, går i land i det sydlige England i 1348,
flygter de der kan. Endnu flere smittes og dør, men en lille gruppe
mennesker forskanser sig i frivillig isolation under Lady Annes
ledelse på godset Develish
bd. 2: Skæbnetimen

Herbjørg Wassmo: Dinas bog
Købmandsdatteren Dina vokser op i 1800-tallets nordlige Norge.
Fra at være et afvist og uelsket barn udvikler hun sig til en
kompromisløs og magtfuld kvinde
bd. 2: Lykkens søn
bd. 3: Karnas arv
bd. 4: Den der ser
John Williams: Augustus
Da Julius Cæsar myrdes i år 43 f. kr. har han udpeget sin kun 19årige nevø, Octavius, til sin efterfølger. Allerede på dagen står det
klart, at kejserværdigheden er en tung skæbne, han må bære.
Williams lader os følge Augustus i hele hans fra del af et triumvirat
til tiden som kejser
Robyn Young: Broderskabet
Historisk roman om den unge Will Campbell, der i 1260 er i lære
som tempelridder hos Ordenen i London. Korstogene er ved at
tabe pusten, og derfor er det særligt vigtigt at finde det stjålne
skrift fra Ordenens hemmelige centrum, Anima Templi
bd. 2: Korstog
bd. 3: Rekviem
Robyn Young: Oprør
Historisk roman. En magtbegærlig engelsk konge. En ung adelig
skotsk mand, der ikke ved hvilken side han skal vælge. Myterne
om Kong Arthur og den fredløse William Wallace. Der er lagt i
ovnen til store konflikter, store slag og store følelser i 1200-tallets
Britannien
bd. 2: Overløber
bd. 3: Kongerige

