


I denne folder står litteraturen 
skrevet i kærlighedens navn fra 
den altoverskyggende romantiske 
kærlighed og den stille affære til 
den komplicerede, ulykkelige af 
slagsen. Der udkommer en stadig 
strøm af kærlighedsromaner, og  
vi har alle vores favoritter som  
Lucinda Riley, Jojo Moyes og  
Colleen Hoover, men hvad udkom-
mer der ellers af gode bøger i gen-
ren? Læs med her og bliv inspireret 
til din næste kærlighedsroman.

Kærlighed i en krigstid
Nastasha Lester
Den hemmelige arv
Alpha, 2021, 475 sider

Fortid og nutid smelter sammen, da den austral-
ske modekonservator Kat Jourdan finder et klæ-
deskab fyldt med uvurderlige vintage Dior-kjoler 
fra 1940’erne i mormorens hus. Der trækkes 
tråde tilbage til Paris, modeskaberen Christian 
Dior og hans søster Kathrine, som var aktiv i 
modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. En 
roman om venskab, modstandsbevægelsen og 
om en kærlighed, der mod alle odds aldrig dør. 
Læs også Den franske fotograf af Natasha Lester 

Trude Teige
Mormor dansede i regnen
Alpha, 2021, 334 sider

Den unge kvinde Juni finder et gemt brev og 
billede af sin mormor forelsket sammen med 
en tysk soldat. Brevet, mormoren har skrevet, 
er dateret 1946 og med tysk poststempel. Men 
hvorfor var mormoren i Tyskland lige efter kri-
gen? En roman baseret på virkelige hændelser 
om tre generationer af kvinder, og om hvordan 
fortielser kan få konsekvenser, for dem man 
elsker i mange år.

Jesper Bugge Kold og Mich Vraa
Pigen fra det store hvide skib
Lindhardt & Ringhof, 2021, 393 sider

Den unge idealistiske sygeplejerske Molly 
tager i 1951 med hospitalsskibet Jutlandia til 
Korea. I løbet af rejsen oplever hun fattigdom 
og behandler sårede soldater, men knytter også 
stærke venskaber og oplever kærligheden. 
Underholdende roman, der på fin vis udfolder et 
stykke Danmarkshistorie. 

Fiona Valpy
Syersken fra Paris
Cicero, 2021, 333 sider 

Harriet finder en æske med gamle glemte fotos, 
der trækker tråde tilbage til mormorens ungdom 
i 1940’ernes Paris. Harriet følger i mormorens 
fodspor for at afdække fortidens hemmelighe-
der. En roman om stærk kærlighed, loyalitet og 
om skæbnesvangre valg.  
Læs også Fiona Valpys andre bøger: Biavlerens 
løfte og Et hav af minder.

Pernille Juhl
Dagmar & Johannes
People’s, 2021, 359 sider

Trekantsdrama om danske Dagmar, der splittet 
mellem to mænd, må kæmpe for kærligheden 
under 1. verdenskrig. Dagmar er forlovet med 
rigmandssønnen Erik, men forelsket i Johannes. 
Dagmar må træffe et valg, vil hun følge sit hjerte 
eller gøre sin pligt?
Læs også Pernille Juhls serie om Helene: Helenes 
krig, Helenes befrielse

Santa Montefiore
Sange om krig og kærlighed
Turbulenz, 2021, 509 sider

Kitty, Celia og Birdie vokser op ved familien 
Deverills slot i Irland i begyndelsen af 1900-tal-
let, hvor de lever en ubekymret tilværelse. Men 
den irske uafhængighedskrig vender op og ned 
på deres liv, og pludselig må pigerne kæmpe 
for slottet og deres ophav. På hver deres vis 
må kvinderne vælge mellem loyalitet over for 
familien eller kærligheden.  



Historisk romance
Tessa Dare
Et forførende tilbud
Flamingo, 2021, 395 sider

Hertugen af Ashbury tilbyder den unge syerske 
Emma ægteskab og rigdom mod, at hun giver 
ham en arving. Det er et fornuftsægteskab 
og Hertugen er ikke specielt elskværdig. Men 
Emma kæmper for at overbevise ham om, at 
han er værd at holde af og elske. Charmerende 
og forførende historie.
Første del i serien Lunefulde løfter 

Sarah MacLean
Ladyens løgn
Flamingo, 2021, 513 sider 

Velkommen til 1800-tallets London. Lady Felicity 
er træt af at have mistet sin status i Londons 
adelige cirkler. Hun planlægger at forføre og for-
love sig med den attraktive Hertug af Marwick. 
Men det skal vise sig, at Lady Felicitys planer 
ikke er så nemme at føre ud i livet, som troet. 
Første del i serien Bareknuckle Bastards

Katrine Wessel
Familien Winther
Hr. Ferdinand, 2020, 337 sider 

Familien Winther er meget velhavende. Cecilia 
er familiens matriark og samlingspunkt og 
optaget af, at få sine 3 voksne børn godt gift. 
Historien opruller hemmeligheder, intriger og 
umulig kærlighed. Sideløbende med kærlig-
heds- og familiehistorien skildres samfundsfor-
andringerne i Norge i slutningen af 1800-tallet.  
Første del i serien Wintherdynastiet

Quinn Julia
Den ugifte hertug
People’sPress, 2020, 348 sider

I 1800-tallets London leder den smukke unge 
Daphne Bridgerton efter en ægtemand. Men 
det er mere end svært at finde den rette. Da den 
unge ombejlede hertug Simon Bassett vender 
tilbage til London, indgår de to en aftale om 
et fornuftsægteskab. Men ingenting går som 
planlagt. Romantisk og lidenskabelig historisk 
romance.
Første del i serien Familien Bridgerton 

Janice Hadlow
Den anden Bennet Søster
DreamLitt Griffle, 2021, 481 sider

Hvordan gik det egentlig med den stille, knap 
så kønne Bennet søster i Jane Austens klassiker 
”Stolthed og Fordom”? Denne roman fortæller 
om Mary, søsteren fra ”Stolthed og Fordom”. I 
1800 tallets England er Mary mere interesseret 
i at læse og studere end finde sig en egnet 
ægtemand. Da familiens forsørger dør, bliver 
Mary tvunget til at finde sig en bejler. En roman 
for alle Jane Austen fans. 

Kvindeliv
Dolly Alderton
Spøgelser
Politikens Forlag, 2021, 415 sider 

Den 32-årige madjournalist Nina bor i en lille 
fancy London lejlighed og har en succesfuld 
karriere. Hun har været på uendelige dates, der 
bare er endt i skuffelser. En dag møder hun den 
flotte Max, som hun forelsker sig stormende i. 
Samtidig bliver Ninas far syg, og da Nina bliver 
single igen, er voksenlivet ikke længere helt så 
enkelt. 

Sally Rooney
Skønne verden hvor er du
Gutkind, 2021, 357 sider 

30-årige Alice er en succesfuld forfatter, der via 
datingappen Tinder møder Felix. Men det er 
svært at tro på kærligheden. Samme vilkår har 
de to barndomsvenner Eileen og Simon, der er 
på vej til at besøge Alice. En historie om ven-
skab, svære familierelationer, psykisk sårbarhed 
og den svære kærlighed. 



Naoise Dolan
Godt selskab
Gutkind, 2021, 301 sider

22-årige irske Ava rejser til Hong Kong for at 
arbejde som sproglærer og undervise rige asia-
tiske familiers børn i engelsk. Ava bliver kæreste 
med bankmanden Julian, de flytter sammen, 
men deres forhold er overfladisk. De er godt sel-
skab for hinanden, ikke elskende. Da Ava møder 
Edith, opstår et nært venindeskab, som udvikler 
sig til forelskelse. 

Johanne Mygind
Kærlighedens år
Gads Forlag, 2021, 397 sider

Nanna er i starten af fyrrerne, nyskilt og arbej-
der som podcaster og dokumentarist. Hun øn-
sker at lave en podcastserie om sin mors liv og 
involvering i rødstrømpebevægelsen i Danmark. 
En rå og rørende fortælling om mødre og døtre, 
om kvindeliv, begær, kærlighed og kampen for 
kvindefrigørelse.

Lone Hørslev
Halvt i Himlen
Politikens Forlag, 2021, 357 sider 

Dagmar og Ellen vokser op i pisserenden i Lars-
bjørnsstræde i København i 1920’erne. De bliver 
smørrebrødsjomfruer hos Davidsens smør-
rebrød. En sommeraften forelsker begge søstre 
sig og en ny, fantastisk og farlig verden åbner 
sig. En sansemættet og lidenskabelig historie, 
der løseligt er baseret på dele af Lone Hørslevs 
egen familiehistorie. 

Valerie Perrin
Vand til blomster
Alpha, 2021, 521 sider

Violette Taussaint arbejder som kirkegårdspas-
ser på en fin gammel kirkegård i en lille fransk 
by. Violettes mand er forsvundet, og i hans 
fravær passer Violette kirkegården og yder om-
sorg for de pårørende. En dag banker en ukendt 
mand på døren, han skal placere sin mors aske 
på en fremmed mands grav. Herfra oprulles hi-
storier om af finde kærligheden og lykken, hvor 
man mindst venter det. 

Den eneste ene 
Helen Hoang
Bryllupstesten
People’sPress, 2021, 344 sider

Esme Tran er træt af sit job i Ho Chi Minh City. 
Da hun får mulighed for at rejse til USA i 3 må-
neder for at møde en mulig ægtemand, griber 
hun chancen. Her møder hun Khai Diep, der har 
svært ved følelser og relationer. En varm historie 
om at finde kærligheden – på trods af person-
lige udfordringer. 

Julie Clausen
Hjerterdame
Turbine, 2021, 194 sider 

Skøn, sexet og underholdende. Emma er gymna-
sielærer og i et fast forhold med Thomas i 10. 
år. Nu vil han gerne have hus og børn. Emma 
kan til gengæld ikke få den lækre 3.g’er, Axel, 
ud af hovedet. På trods af gode råd er det kun 
Emma selv, der kan mærke, om hun skal kaste 
al fornuft over bord, eller blive ved med at indfri 
forventningerne om det perfekte liv. Meget vel-
lykket dansk romance.
Læs også 2. del af serien Hjerte rimer på smerte



Helene Holmström
I frit fald
Flamingo, 2020, 376 sider 

Charlotte er en succesfuld advokat, der arbejder 
på et af Stockholms bedste advokatkontorer. 
Da hun i forbindelse med en retssag møder 
bæredygtighedsforkæmperen Ignacio, slår det 
gnister. Men kan forelskelsen og tiltrækningen 
holde, når de opdager, at de er hinandens mod-
standere i retten? 

Sarah Ejersbo
Hvis sandheden skal frem
Flamingo, 2021, 289 sider 

Den unge kvinde Rebecca er vendt tilbage til 
København efter år i Singapore med en succes-
fuld karriere og en dejlig kæreste. Men hjemme 
i København møder hun på en bytur sin tidligere 
bedste ven og ulykkelige kærlighed Viktor. Til-
trækningen er der stadig, og pludselig er Rebec-
cas kærlighedsliv ikke så enkelt længere.   
Første del i serien ”Københavnske drømme”

Sally Thorne
Min bedste fjende
People’sPress, 2020, 392 sider

Lucy og Joshua er kollegaer på det nyligt 
fusionerede forlag Baxley & Gamin. De arbejder 
begge som assistenter for forlagets to direktører. 
Lucy og Joshua mundhugges og driller hinan-
den, men må hurtigt indse, at deres uenigheder 
bunder i fascination og tiltrækning. Og pludselig 
bliver det svært at opretholde facade, når forel-
skelsen begynder at blomstre. 

Carey Heywood
Hjem til stjernerne
Palatium, 2020, 309 sider 

Abby skal som ejendomsmægler finde et hus til 
en tidligere skolekammerat Spencer. Da de gik 
i skole sammen, var Spencer en nørd og Abby 
skolens populære pige. Nu flere år efter har 
Spencer opnået en fin karriere som astronom. 
Abby og Spencer tiltrækkes af hinanden, men 
kan de tro på kærligheden? 
Læs også de andre bind i serien Woodlake

Emily Henry
Strandlæsning
Gads Forlag, 2021, 379 sider 

January Andrews er forfatter af romantiske 
romaner, men hun har skriveblokering. Hun 
flytter ud i sin afdøde fars hus for at få ro til at 
skrive sin næste roman og samtidig rydde op i 
sin afdøde fars ting. Hendes nye nabo, Augustus 
Everett er også forfatter med skriveblokering. De 
får et venskab – der udvikler sig til kærlighed. 

Simona Ahrnstedt
Bare lidt til
Gutkind, 202, 437 sider

En historie om storbypigen Stella, der flytter på 
landet i et forfaldent sommerhus. Hendes nabo 
er en selvtilfreds økobonde, der for Stella er vildt 
irriterende, men også temmelig tiltrækkende.  
Kærligheden opstår, når man mindst venter 
det. En roman om at finde sig selv igen og ægte 
kærlighed.  
Læs også de andre bind i serien Modsætninger 
mødes

Ewa Klingberg
Kræmmerfund og kærlighed
Gads Forlag, 2020, 350 sider 

Felicia skilles fra sin mand gennem mange år. 
Og uden helt at forstå, hvordan det er gået til, 
er hun også blevet ejer af en forfalden ejendom 
fuld af søde lejere. Felicia flytter selv ind i en af 
lejlighederne. Da den skønne antikvitetshand-
ler Jonathan spørger, om han må låne en af 
lejlighederne til at tage en række reklamefotos, 
blomstrer romantikken. 
Første del i Huskvarna-serien 



Frida Skybäck
Boghandlen ved Themsens bred
Cicero, 2021, 501 sider

Charlotte arver et hus i London efter sin afdøde 
ukendte moster. Huset rummer en gammel bog-
handel, der er faldefærdig og tæt på konkurs. 
Mens Charlotte kæmper for at redde boghand-
len, opdager hun, at der er noget, der ikke stem-
mer. Hun bliver mere nysgerrig på den familie 
hemmelighed, hendes mor altid har holdt skjult 
for hende. En hyggelig kærlighedsroman.

Kærlighed under  
varme himmelstrøg

Dinah Jefferies
Silkehandlerens datter
People’s, 2021, 402 sider

Fransk Indokina, 1952. Nicole er ung, smuk og 
rig, men hun mangler anerkendelse og kærlig-
hed fra sin magtfulde, franske familie. Da Nicole 
møder den charmerende Mark fra Amerika, 
forelsker de sig stormende i hinanden. Skal hun 
vælge familien – eller kærligheden?

Lucy Diamond
Caféen i Cornwall
People’s, 2021, 443 sider 

32-årige Evie arver uventet sin mosters strand-
café i Cornwall. Det betyder, at hun skal forlade 
sin rolige hverdag med kæresten Matthew for 
at drive café. Evie må beslutte sig og tage nogle 
svære valg. Vil hun drive en café? Og hvad 
med Ed, strandcaféens yderst charmerende 
stamgæst? 
Læs også Flere historier fra Caféen i Cornwall 

Lori Nelson Spielman
Søstrene fra Toscana
People’s, 2021, 361 sider 

For 200 år siden blev der kastet en forbandelse 
over Fontanaslægten. Siden dengang har ingen 
af slægtens andenfødte døtre haft held med at 
finde kærligheden. Vil det lykkes de tre kvinder 
Emilia, Lucy og Poppy? De tager sammen en tur 
til Toscana, hvor de vil bryde forbandelsen og 
finde deres livs kærlighed. 

Domenica de Rosa
Villa Serenas hemmelighed
Gads Forlag, 2020, 425 sider

Emily Robertson befinder sig i sit drømmehus 
i Toscana med sine tre børn, da hendes mand 
over en sms fortæller hende, at han forlader 
hende. Det kaster Emily ud i en livskrise, hvor 
hun pludselig skal finde sig selv igen. En char-
merende og underholdende kærlighedsroman 
med humor og atmosfære. 

Lotte Garbers
Løbeklubben i Saudi
People’sPress, 2020, 295 sider

Den unge kvinde Maiken Sandager flytter til 
Saudi Arabien og får job som antropolog. I Saudi 
Arabien bliver hun del af et stærkt kvindefæl-
lesskab i en løbeklub. Her får hun indblik i kvin-
dernes dagligdag og kærlighedsliv i det stærkt 
konservative Saudi. 
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