
12 gode bøger anbefalet af Camilla

PERSONALET ANBEFALER



 

Camilla anbefaler
12 bøger (og en enkelt tegneserie) vores 
bibliotekar Camilla har læst det sidste år,  
og som på den en eller måde har gjort  
indtryk på hende.  
Enten i form af god underholdningsværdi, 
sproget, personskildringerne, fortællingen 
eller noget femte.  
 
God fornøjelse.



 

Satans sommer : krimi
Af Kim Faber, Janni Pedersen  
 
Et halvt år er gået siden det blodige terrorangreb 
i København. Da Martin Junckers kone modtager 
et anonymt tip om, at terrorangrebet kunne være 
undgået, afviser han alt kendskab til sagen.  
Hun allierer sig istedet med Junckers gamle  
partner Signe, og sammen dykker de ned i den 
vanskelige sag, hvor nogen vil begå mord for at 
skjule sandheden

Martin Juncker og Signe Kristiansen : 2 

Find bogen i Krimi under F



 

Vi fulgte skildpadderne
Af Alice Hofman 

Rachel tvinges ind i et ægte-
skab med en ældre mand, som 
dør efter få år. Hun falder for en 
fransk slægtning, og det liden- 
skabelige forhold resulterer i 
sønnen Camille Pissarro, som 
bliver en af impressionismens 
grundlæggere 
 
Find bogen i Romaner under H 
 

 

Sekten på Tågeøen
Af Mariette Lindstein

Et foredrag med den karis-
matiske Franz Oswald får 
22-årige Sofia til at besøge 
bevægelsen Via Terra i den 
svenske skærgård. Oswald 
viser sig at være en vanvittig 
leder, og Sofia får en snig-
ende fornemmelse af at være 
blevet draget ind i en sekt 
 
Find bogen Spænding  
under L



 

Geiger
Af Gustaf Skördeman 

Tv-personligheden “Farbror Stellan” findes dræbt i sit hjem, 
og ingen kan finde hans kone. Politibetjenten Sara Nowak 
kender familien og involverer sig i efterforskningen. Den fører 
hende på sporet af koldkrigsspioner, skjulte dobbeltliv og en 
mørk hemmelighed fra hendes egen barndom 
 
Find bogen i Krimi under S



 

Min mørke Vanessa
Af Kate Elizabeth Russell 

Vanessa begynder på kostskole og forelsker sig i sin litter-
aturlærer. De får et seksuelt forhold, der besætter Vanessa 
og præger hendes liv voldsomt - også som voksen

Find bogen i Romaner under R 



 

Elektrisk blå,  
som et 80’er digt
Af Jannik Landt Fogt 

Rørende og gribende hi- 
storie om en mands vilde  
ungdomsliv i 1980’erne. Om 
venskab og sorg, og om 
hvordan han genopfinder sig 
selv i sit voksenliv. For læsere 
af dybsindige og refleksive 
romaner

 

Alt det  
jeg aldrig fortalte dig 
 
Af Celeste Ng

Familien Lee splittes, da yn-
dlingsdatteren Lydia drukner i en 
sø nær familiens hjem. Men hvad 
skete der egentlig?

Find bogen i Romaner under Ng



 

Orgasmebogen:  
En tegneserie om 
sex og lyst

Af Kristine Tiedt

Graphic novel om sex 
og orgasmer. Kusse, Ek-
sperten og Kvinden er ta-
get på lejrtur for at have 
fred til at snakke om orgas-
mer. Til alle, der vil vide 
mere om emnet

 
Find bogen i Tegneserier

Hævnen
Af Inger Wolf 
 
Brandefterforskeren Klara og 
hendes kollega og kæreste, 
Sebastian, sendes til Lyck-
sele hvor en 8-årige pige 
er forsvundet og hendes 
forældre brutalt myrdet. Der 
kan trækkes tråde til Klaras 
bortførelse som barn, og hun 
må nu til bunds i sagen

Krimiserien: Pyromanen : 3

 
Find bogen i Krimi under W



 

Hvide blomster 
Af Sissel-Jo Gazan 

I takt med at teenageren Jenny vokser op og mister barn-
dommens uskyldighed, må hun lære, at man ikke altid kan 
stole på de voksne, og at svigt og løgne findes side om side 
med kærlighed og sandhed. Kan man lide velskrevne, men 
grumme fortællinger om svigt og hævn, så vil denne roman 
være et spændende bekendtskab

Find bogen i Romaner under G



 

Kongetro 

Af Tobias Bukkehave

Den tidligere jægersoldat Tom Cortzen har mistet tiltro-
en til fædrelandet. Men så kalder pligten igen. Et mord i 
Dubai sætter en række af hændelser i gang. Det er nu op 
til Tom at stoppe en potentiel katastrofe

Find bogen Spænding under B



 

Rough magic:   Riding the world’s wildest horse race
Af Lara Prior-Palmer

In 2013 Lara Prior-Palmer, nineteen, wildly underpre-
pared and in search of the great unknown, decided to 
enter the race: the Mongol Derby. She didn’t just com-
plete the race: in one of the Derby’s most unexpected 
results, she won, becoming the youngest-ever com-
petitor to conquer the course 

Find bogen i Biografier 99.4 Prior-Palmer 
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