
12 gode spirituelle romaner

Spiritualitet



 

Spirituelle romaner
Vi har samlet 12 gode romaner, der alle har det til fælles, at de leger 
med det spirituelle univers. Så her får du romaner, der forener både 
viden og ånd. 
 
God fornøjelse :)



 

At høre hjertet slå   
Af Jan-Philipp Sendker 

Julia Win er netop blevet færdig med sin jurid-
iske embedseksamen, da hendes far forsvin-
der sporløst fra sit hjem i New York. Efter no-
gle år finder Julia en ledetråd i et ikke afsendt 
kærlighedsbrev til en burmesisk kvinde, hvilket 
fører Julia til Myanmar

Find bogen i voksen skønlitteratur under S



 

Rom, min elskede
Af Majbritte Ulrikkeholm 
 
Anna Karina opsøger den ung-
domselskede, som hun stadig 
drømmer om. De genforenes i 
Rom og tager på en rejse tilbage 
i erindringen. Da hun opdager en 
mystisk dør på hotellet udviskes 
grænserne mellem drøm og vir-
kelighed, fortid og nutid, sorg og 
kærlighed.

Find bogen i voksen skønlittera-
tur under U 

Caféen ved verdens 
ende: en fortælling om 
meningen med livet
Af John Strelecky

Filosofisk og spirituel roman, 
hvor en moderne mand drejer 
fra sit livs hvileløse motorvej og 
besøger en café, som måske 
eller måske ikke findes i den 
verden, vi vælger at kalde for den 
virkelige.

Find bogen på eReolen



 

En kvindes rejse

Af Agneta Sjödin

En utilpasset ung kvinde drager på pilgrimsvandring til Santia-
go de Compostela i Spanien for at finde sig selv. Det bliver en 
rejse, som peger både indad i hende selv og fremad, og mø-
det med andre menneskers erfaringer giver hende styrke til at 
ændre sit liv.

Find bogen i voksen skønlitteratur under S 



 

Taxo Luma 
 
Af Lars Muhl

En spirituel thriller fra den nære fremtid, hvor den unge Taxo 
Luma flygter fra sin hverdag mens hun forsøger at forstå at 
hun skulle være den udvalgte. Forskeren Barato Beinoni er 
også på jagt. Efter sandheden og den genkomne Messias.

Find bogen i voksen skønlitteratur under M 



 

Alkymisten

Af Paul Coelho

En andalusisk fårehyrde, San-
tiago, drømmer om en skat 
og rejser til pyramiderne for 
at finde den. Ved at følge sit 
hjerte og søge sin skæbne 
opnår han rigdom og lykke.

 
Find bogen i voksen skønlit-
teratur under C

Enden på tragedie & i 
fjorten sind 
 
Af Svend Åge Madsen

Jonatan Tidebon har svært ved 
at få gjort sit speciale færdigt. I 
stedet drømmer han om at blive 
forfatter, men mangler evnerne. 
Dette ændrer sig, da han bliver 
præsenteret for stoffet metamor-
foin, som giver ham mulighed 
for at trænge ind i andre menne-
skers sind og bruge deres erin-
dringer til sine historier.

Find bogen i voksen skønlittera-
tur under M



 

Jonathan Livingston 
Havmåge 
 
Af Richard Bach

Allegorisk fortælling om en 
måge, der bliver udstødt af 
flokken, fordi den prøver at 
ændre de vaner og vilkår, 
mågerne lever under.

 
Find bogen i voksen skønlitter-
atur under B

Hytten

Af William P. Young

Macks yngste datter forsvin-
der på en campingtur og 
bliver aldrig fundet. Fire år 
senere vender Mack tilbage 
til campingpladsen og møder 
i en hytte Gud, Jesus og 
Helligånden. Kærlige samtal-
er og guddommelige oplev-
elser får Mack til at ændre 
sit syn på godt og ondt og på 
eksistensen af Gud.

Find bogen i voksenskønlit-
teratur under Y



 

Vølve

Af Andrea Hejlskov

En interessant fortælling om en kvindes kamp for at overleve 
en række mentale sammenbrud. Forfatteren er vølve, heks 
og gydje i asatroen og bogen fungerer som en del af hendes 
magiske praksis. 

Find bogen i voksenskønlitteratur under H 



 

Kvinden der husker

Af Linda Lay Shuler

Handlingen udspiller sig blandt nordamerikanske indi-
anere i 1200-tallet. En indianerkvinde udstødes af sin 
klan, men hun viser sig at være i besiddelse af uanede 
åndelige kræfter og klarer sig gennem mange farer.

 
Find bogen i voksen skønlitteratur under S



 

Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel
 
Af Robert M. Pirsig

Autentisk roman om en far og hans elleveårige søn, der kører 
gennem USA på motorcykel. Undervejs gennemlever faderen et 
nervesammenbrud, der slog ham ud nogle år tidligere, og kom-
mer frem til en tættere forståelse af kvalitet i livet.

 
Find bogen i voksen skønlitteratur under P
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