
Min sommerlæsning

Krimier

Er du til en spændende og  
uforudsigelig krimihistorie?
 
Vi har lavet et udvalg til dig,  
som du pakke sammen med  
badetøj, regntøj og solbriller. 

God sommerlæsning!

Min sommerlæsning

Daseliv 

Betyder din sommer dovne strandture, 
langsomme dage i hængekøjen og sene 
sengetider med bogen, du ikke kan 
slippe?

Vi har udvalgt nogle fængende bud på 
bøger til ren og skær underholdning 
– perfekt til togrejsen, ventetiden 
i lufthavnen eller den afslappende 
strandtur.

God sommerlæsning!

Min sommerlæsning

Til lange 
lyse  

aftener

Betyder sommer der, hvor du har endelig 
har tiden og roen til at fordybe i en god 
bog? 

Vi har udvalgt nogle af de mest 
fantastiske nyere bøger, som du kan 
pakke sammen med badetøjet og 
regntøjet.

God sommerlæsning!

Min sommerlæsning

Dansk  
sommer

Lyse nætter, friske jordbær og havsalt  
i håret! Er der noget skønnere end 
sommer i Danmark? 

Vi har udvalgt nogle inspirerende 
bøger til din ferie, hvad enten solen 
skinner på dit telt eller regnen pisker på 
sommerhusets rude. 

God sommerlæsning!

Min sommerlæsning

Biografier

Vil du gerne læse en god historie  
bygget på virkelige menneskers liv?

Vi har lavet et udvalg til dig, som  
du kan pakke sammen med badetøjet, 
regntøjet og solbrillerne.

God sommerlæsning!



Pakkeliste
Camilla Grebe: Alle lyver 
Fremragende og uhyggelig psykologisk krimi. 
En sammenbragt familie går i opløsning, da 
familiens teenagedatter, Yasmin, pludselig  
en dag forsvinder. Hvad er der sket?  
For læsere af psykologiske krimier.

Jo Nesbø: Kongeriget
Dyster og voldsom spændings- og skæbne- 
roman, der handler om loyalitet, ambitioner, 
kærlighed og båndet mellem brødre.

Elly Griffiths: Kvinden i blåt 
Utrolig spændende krimi om arkæologen 
Ruth Galloway, som denne gang bliver rodet 
ind i opklaringen af en sag om en ung smuk 
kvinde, som findes kvalt på en kirkegård.  
For læsere af kriminalromaner.

Ragnar Jonasson: Mørket 
Første del i en trilogi om den islandske politi- 
kvinde Hulda, der vil nå at opklare et mord 
mere 14 dage inden pensionen.  
For læsere af nordiske kvalitetskrimier.

Tove Alsterdal: Stormfald 
Slog den kun 14-årige Olof virkelig en ung 
pige ihjel for mange år siden? Og hvem 
har nu dræbt hans far? Og hvorfor spreder 
ondskaben sig som ringe i vandet i den lille 
by i Nordsverige? Det bliver en opgave for 
politiet, og læsere af gode krimier med flere 
lag følger gerne arbejdet.

Er bogen udlånt, kan den reserveres.

Pakkeliste
Fiona Valpy: Syersken fra Paris 
Da Harriet finder en æske med gamle 
billeder, finder hun svar på sin families 
hemmeligheder. Til læsere af underholdende, 
romantiske romaner.

Natalie Lester: Den hemmelige arv 
Smuk og gribende roman, baseret på 
historien om modeskaberen Christian Dior 
og hans søster, Catherine, som var aktiv i 
modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. 

Madeleine Martin:  
Den sidste boghandel i London 
Grace ankommer til London fra Norfolk med 
høje forventninger til sit fremtidige liv og 
planer om fest og farver. Da London kommer 
under angreb, må Grace træde i karakter og 
udvise mod og udholdenhed for at holde 
sammen på sit lokalsamfund.

Nikoline Werdelin:  
Hvordan man redder en lemming 
67-årige Hans er biolog og forsker i 
lemminger. Da han står overfor fyring, bliver 
hans liv forandret i tilfældige møder med fire 
medmennesker, som også selv er i krise.

Jenny Lund Madsen:  
Tredive dages mørke 
Den snobbede og drikfældige forfatter får 
sin sag for, da hun udfordres til at skrive en 
krimi på 30 dage. Hun rejser til Island og får 
inspiration til fulde, da man finder et lig på 
stranden. 

Er bogen udlånt, kan den reserveres.

Pakkeliste
Jesper Wung-Sung:  
Kvinde set fra ryggen
Ida Ilsted fra Stubbekøbing møder i 1890 
billedkunstneren Vilhelm Hammershøi, som 
hurtigt frier til hende, hvorefter hun lever som 
kunstnerens hustru, assistent, og ikke mindst: 
vigtigste motiv. 

Tove Jansson: 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.

Elena Ferrante: Voksnes løgnagtige liv 
Giovanna lever i en tilsyneladende harmonisk 
og kærlig familie. Forældrene bliver skilt, og 
Giovanna havner i en eksistentiel krise, der får 
hende til at vende blikket indad og reagere 
udad.

Thomas Korsgaard:  
Man skulle nok have været der
Da Tue mister sin lejlighed, nægter han at 
vende retur til familien i Skive. Han låner 
en sofa hos kollegaen Victoria og hendes 
mor, men Tue har svært ved at begå sig i 
overklassefamilien. 

Trude Teige:  
Min mormor dansede i regnen 
Tre generationer af kvinder og én mørk 
hemmelighed. En gribende roman om krig, 
hemmeligheder og kærlighed.

Er bogen udlånt, kan den reserveres.

Pakkeliste
Torben Gang Rasmussen:  
Vandrerundture i Danmark 
Praktisk guide til en række naturskønne 
vandreture fordelt over hele landet. Et must 
for alle vandreglade, som gerne vil vandre i 
Danmark og ønsker overkommelige ture, der 
starter og slutter samme sted.

Bent Hardervig:  
Hvad stuepigerne fortalte 
Fortællinger om de tre badehoteller Hjorths 
Badehotel, Kokholms Badehotel og Hotel 
Kandehus beliggende i Kandestederne og 
om mange af de stamgæster, der kom på 
badehotellerne sommer efter sommer.

Mummum: hverdagsfavoritter 
Lækre, lette og nemme hverdagsopskrifter 
fra madbloggen “Mummum”. For alle 
madelskere!

Jon Lindberg: Bålkogebogen: smagfulde 
naturoplevelser for hele familien
Inspirationsbog til at lave mad over bål.
Med tips om bl.a. båltyper, grej, sankning 
af planter og opskrifter af varierende 
sværhedsgrad.

Susie Haumann: Strik til sommer
Sommerstrikkebog med strikkeopskrifter på 
bluser, veste og toppe i forskellige mønstre 
og farver. For let øvede strikkere.

Karina Demuth: Hej have
Om havens planter, blomster og dyr, og 
hvordan hele familien kan skabe en nem, 
skøn og spændende have

Er bogen udlånt, kan den reserveres.

Pakkeliste
Leonora Christine Skov:  
Hvis vi ikke taler om det 
Biografisk roman om at skabe sig selv som 
forfatter med en bagage af skyld og skam  
og en svidende uønsket intimitet fra en 
forlægger. Til de mange læsere af hendes 
første autofiktive roman og til læsere af  
romaner om dysfunktionelle familie.

Katrine Marie Guldager:  
Det samme og noget helt andet
Da Katrine Marie Guldagers far dør i en  
ulykke, udløses en lang række konflikter.  
En arvestrid, tavse magtkampe og usunde  
relationer ser dagens lys. Til læsere af  
romaner om familien og stærke kvinder.

Michael Falch: Over stregen 
Velskrevne erindringer af Michael Falch.  
Om de seneste år i musikerens liv, men også 
med tilbageblik til ungdomsårene. 

Bo Lidegaard: Uden mandat 
Et politisk og personligt portræt af Henrik 
Kauffmann (1888-1963), en af Danmarks mest 
kontroversielle diplomater i nyere tid. 

Hunter Biden: Smukke ting  
Biografi af Hunter Biden, søn af USA’s  
præsident Joe Biden, der på trods af at  
have fået meget serveret også har måttet 
kæmpe med meget gennem livet. 

Er bogen udlånt, kan den reserveres.


