


”Kærlighed ligner en god roman, 
som man kaster sig over, til tider endog 

med en sådan utålmodighed, at man 
springer flere sider over for at 

komme til slutningen.”
(Sylvain Marechal)

”Vid, at det er kærlighedens bølger, 
som får himlens hjul til at dreje”

(Rumi, muslimsk digter 
og mystiker i 1200-tallet)

Winman, Sarah 
Et år med underfulde møder 
Turbine, 2017 - 309 sider

En magisk feel good-roman fra tiden lige efter 2. 
verdenskrig. En gammel kvinde tænker tilbage 
på sit eventyrlige liv, men har en sidste mission 
at udføre – måske for den unge, plagede soldat, 
som pludselig en dag dukker op en dag i sit eget 
hjerteskærende ærinde? 

Dillon, Lucy 
En lille god gerning 
bazar, 2017 - 479 sider 
En ung kvinde køres ned foran Libbys hotel og 
pådrager sig hukommelsestab. Libby tilbyder at 
tage sig af hende, og denne venlige handling 
sætter gang i en kæde af livsændrende begiven-
heder. Det er skøn hyggelæsning i ordets mest 
positive betydning.

Sendker, Jan-Philip 
Hjertets stemme 
Gad, 2016 - 350 sider

Selvstændig fortsættelse af ”At høre hjertet slå”. 
Karrierekvinden Julia må rejse til Burma for at 
finde sig selv og svarene på de spørgsmål om 
hendes families hemmeligheder, som den mysti-
ske stemme i hendes hoved stiller.

Swift, Graham 
Helligdag - en romance 
Gyldendal, 2017 - 147 sider 
Jane Fairchild ser tilbage på sit levede liv i denne 
bevægende og intense kortroman, der begynder 
med historien om et hemmeligt kærlighedsfor-
hold og én ganske særlig martsdag i 1924.

De Botton, Alain 
Kærlighedens gang
Tiderne skifTer, 2017 - 231 sider

En kærlighedens filosofi pakket ind i romanform, 
hvor vi finder kloge refleksioner over kærlighe-
dens forskellige faser og stadier med udgangs-
punkt i skildringen af Rabih og Kirstens ægte-
skab og forældreskab.

Westö, Kjell 
Den svovlgule himmel 
baTzer, 2017 - 525 sider

Fængslende og intens dannelsesroman om sto-
re følelser Om kærlighed, der bliver til venskab 
og venskaber, der styrter i grus. Foregår i det 
svensk-finske samfund i Helsingfors.

”All you need is love”
(John Lennon)

Tucker, K. A. 
Ti små åndedrag 
lovebooks, 2017 - 365 sider 
Efter en voldsom ulykke er 20-årige Kacey psy-
kisk i ruiner, da hun rejser til Miami for at starte 
på en frisk og møder den lækre Trent. I dette 
erotiske kærlighedsdrama følger vi hendes he-
lingsproces, hvor hun må konfrontere sine trau-
mer, før hun kan finde kærligheden igen.

Ackebo, Lena 
Verdens smukkeste mand 
lindhardT oG rinGhof, 2017 - 397 sider 
En hjertevarm og velskrevet roman om at turde 
kærligheden i en sen alder. Søstrene Mona og 
Barbro har ingenting til fælles, og for at komme 
tættere på hinanden rejser de to sammen til Mal-
lorca - og efter en uge under sydens sol er alt 
forandret.  

Santopolo, Jill 
Lyset vi mistede 
lindhardT & rinGhof, 2017 - 351 sider 
Den 11. september 2001 i New York mødes Lucy 
og Gabe for første gang og får en dyb forbin-
delse til hinanden. Livet vil dog at deres veje skal 
skilles, og igennem 13 år holder de kun spora-
disk kontakt med hinanden - men måske har de 
alligevel en fremtid sammen? 

Heywood, Carey 
Ham 
PalaTium, 2017 - 245 sider 
Hun 
PalaTium, 2017 - 245 sider 
Dem
PalaTium, 2018 - 195 sider 
Bittersød romantisk trilogi om ungdomskære-
sterne Sarah og Will, der trods knuste hjerter 
aldrig har kunnet glemme hinanden og nu mø-
des igen 7 år efter. Vi følger deres historie set fra 
begges synsvinkler.



McHugh, Gail 
Kollision 
flaminGo, 2017 - 337 sider 
Puls 
flaminGo, 2017 - 376 sider

De to bøger om Emily og Gavins Blakes dra-
mafyldte, lidenskabelige kærlighedshistorie 
er en rå, sexet, romantisk fortælling, der sam-
menlignes med "Fifty Shades”, hvilket alt efter 
temperament kan tolkes som enten anbefaling 
eller advarsel.

Sheridan, Mia 
Archers stemme 
lovebooks, 2017 - 434 sider.
Erotisk feel good-roman om den sorgramte unge 
kvinde Bree, der slår sig ned i en lille by for at 
starte på en frisk. Hun møder den mystiske en-
spænder Archer, som kæmper med sine egne 
tragiske oplevelser. Måske kan de hjælpe hinan-
den med at finde kærligheden igen?

“Kærligheden er nøglen til 
alle mysterier”
(Paulo Coelho)

Ravatn, Agnes 
Fugletribunalet
baTzer, 2017 - 274 sider 
En fængende sanselig roman, der både rum-
mer filosofiske refleksioner, nordisk mytologi og 
nervepirrende spænding. Den skandaliserede 
TV-vært Allis begynder at arbejde som hushjælp 
for eneboeren Sigurd, og langsomt kommer de 
tættere på hinandens hemmeligheder.

Ekberg, Anna 
Den hemmelige kvinde
PoliTiken, 2016 - 398 sider 
Helene har mistet hukommelsen, men hvorfor 
flygtede hun for tre år siden fra sit liv i sus og 
dus, sin mand og sine to små børn? Topunder-
holdende kærlighedskrimi.

Webb, Katherine 
Det forbudte barn 
CiCero, 2017 - 443 sider 
Romantisk historisk drama om to kvindeskæb-
ner i begyndelsen af 1800-tallet, hvis historie 
spindes ind i hinanden i jagten på en forsvunden 
kvinde. 

Tyler, Anne 
Den blå tråd
Gyldendal, 2017 - 423 sider 
Velskrevet og tankevækkende roman om en til-
syneladende ganske almindelig familie. Gennem 
historiske tilbageblik udfoldes den sande historie 
om familien Whitshank med de fire børn og det 
hus, som farfaderen i sin tid byggede.  

Willett, Marcia 
Svanesang 
CiCero, 2016 - 284 sider 
En rigtig engelsk slægtsfortælling med masser 
af kærlighed tilsat lidt drama. Tim bærer på en 
hemmelighed og flytter til fredelige Dartmoor. 
Familien her tager imod ham som én af deres 
og udviser omsorg, men de har også deres egne 
hemmeligheder.

Estes, Kelli 
Fortidens skygger 
Gad, 2018 - 475 sider 
Inara finder et broderet ærme i et hus, hun lige 
har arvet. Hun undersøger motivernes betyd-
ning og finder både en ubehagelig sandhed om 
USA's racistiske fortid og ubehageligheder i sin 
egen families historie, men også en stor kærlig-
hedshistorie.

Schmidt, Ina Marie 
Du tror alt er godt 
Gyldendal, 2017 - 202 sider 
På en rejse til Prag forsvinder den 32-årige 
Elena, og i kæresten Martins forsøg på at finde 
den kvinde, han elsker, vises historier, som in-
gen havde gættet på. For hvor godt kender vi 
i virkeligheden det menneske, vi deler vores til-
værelse med?

”Kærlighed er sansernes poesi”
(Honoré de Balzac)

Hoover, Colleen 
Måske en dag 
lovebooks, 2016 - 471 sider 
En livsbekræftende roman om kærlighed og 
venskab. Sydney er musikstuderende og skriver 
sange sammen med guitaristen Ridge. Hun har 
ingen intention om at blive forelsket, men lang-
somt begynder en indre kamp for at holde følel-
serne tillbage.

Park, David 
Poeternes hustruer
Jensen & dalGaard, 2017 - 336 sider

Vellykket roman i klassisk stil om tre kvinder, gift 
med hver sin digter i hver sin tidsperiode og land 
(William Blake, Osip Mandelstam og en nutidig, 
fiktiv irsk digter). Deres liv er meget forskellige 
men samtidig med fælles træk, de lever ano-
nymt, men er følelsesmæssigt belastet af digte-
rens manglende anerkendelse i samtiden.



Tseng, Jennifer 
Mayumi og lykkens hav
bazar, 2017. 354 sider

Mayumi er 41 år og bibliotekar. I bøgerne fin-
der hun kærlighed og lidenskab, noget der ikke 
længere findes i hendes ægteskab. Men en dag 
kommer en 17-årig dreng ind på biblioteket og 
alt forandres. En intens og intim kærlighedshi-
storie om et tabu.

Hislop, Victoria 
Postkort fra Grækenland 
bazar, 2017 - 366 sider 
Ellies trøstesløse tilværelse forsødes af de post-
kort, hun modtager ved en fejl. Inspireret heraf 
bestiller hun selv en rejse til Athen. Fin roman 
om menneskeskæbner og livshistorier fra det 
varme, gæstfrie og smukke Grækenland.

”Let’s do it, let’s fall in love”
(Cole Porter)

Adams, Alice 
Uovervindelig sommer
Gad, 2017 - 310 sider 
4 studiekammerater får testet deres venskab, da 
de skal finde hver deres vej i voksentilværelsen. 
Langsom spirer en romantisk kærlighed op mel-
lem to af dem. 

Moorcroft, Sue 
Løftet 
bazar, 2017 - 473 sider 
Den unge hattemager Ava kæmper med sin 
skrantende forretning som og en ekskæreste, 
der truer med at tage ufine metoder i brug for at 
vinde hende tilbage. Et flydende sprog og hand-
ling med godt tempo gør dette til en gribende og 
romantisk historie for elskere af chick lit. 

Keeland, Vi 
Bossman 
lovebooks, 2017 - 370 sider

Forlagets serietitel ” En dirty office romance” 
siger næsten det hele. Reese er lige startet på 
nyt arbejde og falder pladask for sin chef. Hun 
prøver at stå imod hans charmerende og flabede 
væsen, men hvordan gør man det, når følelser-
ne er i kog og flirten så vidunderlig?

Colgan, Jenny 
Rosie Hopkins’ søde drømme 
CiCero, 2017 - 461 sider 
Rosie forlader sit travle liv i London for at hjælpe 
sin syge tante i den lille by Lipton. Tantens gam-
meldags slikbutik og landsbyens hjertevarme 
indbyggere får hende til at genoverveje sit liv. 
Hjertevarm roman om stærke kvindeskæbner 
før og nu – med slikopskrifter!

McFarlane, Mhairi 
Findes der én, findes der flere
harPerCollins nordiC, 2017 - 431 sider 
Edie nyder sit singleliv, indtil hun som bryllups-
gæst bliver kysset af gommen og bruden ser det. 
Ramt af en shitstorm må hun flygte fra London 
og vende tilbage til sin barndomsby, hvor hun 
flytter ind hos sin deprimerede far og en søster, 
som hader hende. Velskrevet chick lit.

Spielman, Lori Nelson 
Den søde tilgivelse 
PeoPle'sPress, 2017 - 336 sider 
Hannah er populær talkshowvært og alt er godt. 
Lige indtil hun skal lave et program om tilgivelse 
og hendes egen hemmelighed om det komplice-
rede forhold til moderen kommer op til overfla-
den. Sandhed, løgn og kærlighed får vendt op 
og ned på Hannahs tilværelse. 

Kelk, Lindsay 
Den evige brudepige
harPerCollins nordiC, 2017 - 396 sider 
Festarrangøren Maddie har aldrig selv hovedrol-
len og kan ikke sige nej til de venner, der udnyt-
ter hendes hjælpsomhed. Men nu er tiden må-
ske endelig kommet til, at hun prioriterer sit eget 
liv højest? Sød, fængende og hysterisk morsom 
chick lit.

“Kærlighed besejrer alt”
(Vergil)

Wung-Sung, Jesper 
En anden gren 
rosinanTe, 2017 - 553 sider 
Slægtsromanen begynder med forfatterens 
egen oldefars ankomst til Danmark som udstil-
lingsgenstand i Tivoli og er først og fremmest en 
historie om en stor og kompromisløs kærlighed.



Austen, Jane 
Overtalelse
lindhardT oG rinGhof, 2017 - 252 sider

Nyoversættelse af klassiker, som tidligere er 
udgivet under titlerne ”Lydighed og længsel” 
og ”Kærlighed og svaghed”. Da Anne Elliot var 
19 år afviste hun den fattige søofficer Frederick 
Wentworth, fordi hendes familie tvang hende til 
det. Otte år senere er hun stadig forelsket i ham.  
Spørgsmålet er, om kærligheden kan vinde og 
om han kan tilgive hende.

Simpson, Cathrine 
Kort over verden 
alhambra, 2017 - 341 sider 
Hensynet til den autistiske søn Sam holder Alice 
fanget på gården og i det nedslidte ægteskab 
med Duncan, selv om hun drømmer om frihe-
den. En dag tager Duncan en fremmed mand 
med hjem, og det vækker helt nye følelser i både 
Sam og Alice.

Zadoorian, Michael 
En sidste ferie
harPerCollins nordiC, 2017 - 268 sider 
Livsbekræftende roman om et ældre ægtepars 
sidste nostalgiske ferietur i autocamper. Hun er 
uhelbredelig syg af cancer, og han er ramt af 
Alzheimers. Bogen er lige blevet filmatiseret, og 
filmen er bestemt også værd at se.

Brockmore, Jessica 
Engang en sommer 
bazar, 2017 - 426 sider

En bjergtagende kærlighedshistorie mellem 
franske Luc og skotske Clare, der overlever 
mange års adskillelse, fortalt via breve, der 
trodser både 1. verdenskrig og rejser til verdens 
fjerneste egne.

”Kærlighed hænger ikke på træerne”
(Benny Andersen)

Badura, Julie 
De dage med dig
PeoPle'sPress, 2017 - 186 sider 
København danner rammen om denne korte 
debutroman om den svære kærlighed og om 
det intense forhold mellem to mennesker. Den 
kvindelige hovedperson har ordet, og læseren 
ser alt gennem hendes øjne i en tankevækkende 
fortælling.

Glaser, C. 
#slipmigfri
høsT, 2017 - 261 sider

Y/A fortælling om den 20-årige Siri, der har svært 
ved at finde den store, altopslugende kærlighed, 
og ikke kan få sexlivet og drømmene om det per-
fekte liv til at harmonere. 

McFarlane, Mhairi 
I det øjeblik var jeg din
harPerCollins nordiC, 2017
Rachel møder Ben den første dag på universi-
tetet, og deres tætte venskab stikker nok også 
noget dybere. Men noget går galt, og de mister 
kontakten. Mange år efter mødes de igen. Nu er 
Rachel nybagt single, Ben er blevet gift, og der 
er dømt kaos.

Tait, Laura 
Den dag, der forandrede alt 
roskilde, bazar, 2017 - 344 sider 
Skøn kærlighedshistorie om de to barndoms-
venner Holly og Alex, der da de mødes igen som 
voksne gang på gang misforstår situationen 
trods deres følelser for hinanden. 

Moore, Lorrie 
Ligesom livet 
Tiderne skifTer, 2016 - 269 sider

11 formidable og skarpe noveller, der skildrer 
livets genvordigheder og kredser om det kompli-
cerede parforhold og den svære intimitet.

Munro, Alice 
Forunderlig er kærligheden
Gyldendal, 2016 - 385 sider

Ny udgave af de fantastiske noveller om kær-
lighed mellem helt almindelige mennesker, 
søskende, forældre-børn, barndomsvenner og 
ægtefæller, der skildres på det tidspunkt i livet, 
hvor kærligheden og hvad den indebærer står 
klarest for dem.

Robak, Michael 
Øm 
PoliTiken, 2017 - 272 sider 
49-årige David er single og far til en dreng. En 
dag bryder han sammen midt i et møde, og han 
må tage orlov for at genfinde sig selv efter man-
ge år med alt for meget arbejde og rod i følelses-
livet. Et hverdagsrealistisk drama om stress og 
kærlighed – (også) for mandlige læsere.

Høvring, Mona 
Venteværelset i Atlanten
lesen, 2017 - 124 sider 
En lille perle om Olivia, som er lesbisk, midt i 
tyverne og midt i en afsøgning af livets formål og 
sin egen rodløse eksistens. Hun arver et hus på 
Island fra en moster og tager Bé med derop. Bé 
er måske hendes livs kærlighed - måske er hun 
bare irriterende.
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“Kærlighed dør aldrig en naturlig død”
(Anaïs Nin)

Barnett, Laura 
Tre gange os to 
PeoPle's Press, 2016 - 424 sider 
Tankevækkende og hjertevarm slægtsroman 
med 3 versioner af Eva og Jims liv. De valg, ho-
vedpersonerne tager, fører til nye veje og ingen 
af dem er nødvendigvis den rigtige.

Eberlin, Kate 
Måske mødes vi 
PoliTiken, 2016 - 467 sider 
Tess og Gus mødes tilfældigt som unge under 
en rejse til Italien. Gus' bror er død og Tess ved 
ikke, at tragedien venter forude hjemme i Eng-
land. De næste 16 år udfordres de begge af 
skæbnen, adskilt af tilfældigheder.

Freeman, Kimberley 
Brev fra fortiden
deT blå hus, 2016 - 400 sider 
Lauren finder nogle gamle passionerede kære-
stebreve fra 1926, som vidner om forbudt kærlig-
hed. Hun sætter sig for at opklare mysteriet om 
de elskendes identitet, mens hun selv føler en 
blomstrende kærlighed.

Hoover, Colleen 
9. november 
lovebooks, 2017 - 370 sider 
Aftenen inden hun flytter til New York møder 18-
årige Fallon den jævnaldrende Ben. De forelsker 
sig ved første blik og tilbringer timerne inden fly-
rejsen sammen. I stedet for at indlede et langdi-
stanceforhold beslutter de sig for at mødes på 
samme dag i november de næste fem år. 

Silvera, Adam 
De dør begge til sidst 
Gyldendal, 2017 - 319 sider 
Spændende Y/A science fiction for uge og voks-
ne om venskab, kærlighed, håb og at leve med 
at skulle dø. De to drenge Mateo og Rufus har 
fået besked fra dødsrådet om, at de nu kun har 
en dag tilbage til at blive dem de gerne vil være 
og gøre alt det, de ikke har fået gjort.

”Kærligheden råber højest, 
når den forstummer”

(Stefan Zweig)

Witt-Brattström, Ebba 
Århundredets kærlighedskrig
C&k, 2016 - 188 sider 
Et ægteskab i opløsning fortælles af manden og 
kvinden gennem anklager og enkelte kærlige 
møder. Gennem deres konfrontation undersøger 
forfatteren kærligheden, når den går skævt.

Gulliksen, Geir 
Historie om et ægteskab 
C&k, 2017 - 183 sider 
Velskrevet litterær roman om Timmy og Jon, der 
har været lykkeligt gift i 20 år, da deres ægte-
skab går i stykker fordi en af dem forelsker sig 
i en anden. I brudstykker fortælles historien om 
hvordan de to har mødt hinanden samt tiden op 
til, under og lige efter skilsmissen. 

Tüxen, Marie Louise 
Jeg ser mig selv som rytmisk
vild maskine, 2017 - 107 sider

En 40-årig fraskilt kvinde længes efter tosomhe-
den. Hun forsøger at finde en ny mand og kom-
me overens med sin skilsmisse. Bogen sprudler 
af sprogligt overskud og humor og er både pinlig, 
rørende og tragikomisk læsning.

Hermann, Judith 
Spøgelser, overalt
baTzer, 2017 - 336 sider 
Genudgivelse af noveller, der foregår rundt om i 
Europa, med kvinder og følelser som bindeled. 
Hver sætning er et lille mirakel i skildringen af 
kærlighedsvalg og uafsluttede regnskaber mel-
lem følelsesmæssigt forbundne mennesker.

Hørslev, Lone 
En ordentlig mundfuld 
rosinanTe, 2017 - 207 sider

Noveller hvor man møder en række mennesker 
der er i en slags overgangsfase eller livskrise, 
oftest i forbindelse med afslutningen på et par-
forhold. Lydbogen er inciterende indlæst af for-
fatteren selv.

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden 
er mild, den misunder ikke, kærligheden 
praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den 
tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt”

(Apostlen Paulus)


