
                                                Bøger
Tema

12 bøger
                                                         om bøger



Det kan næppe komme bag på nogen at vi på 
biblioteket holder meget af bøger. 
Så her er en litteraturliste med 12 gode bøger med 
bøger i. 
Der er lidt for enhver smag: spænding, romantik, 
livsklogskab og meget andet. 

Men primært bøger, bøger, bøger :)



Den lille butik med de 
lykkelige slutninger
af Jenny Colgan: 

29-årige Nina Redmond elsker at finde det 
rigtige match mellem bøger og lånerne 
på biblioteket. Men da biblioteket lukker, 
øjner hun muligheden for at skabe sig et 
nyt liv som boghandler i Skotland.

Find bogen i voksen skøn under C

Læserne i Broken Wheel 
anbefaler
af Katarina Bivald: 

28-årige Sara lever et stille liv i Sverige, hvor 
hun arbejder i en boghandel. 
En brevveksling med 75-årige Amy fra USA 
om deres fælles kærlighed til bøger får Sara 
til Iowa, hvor hun tvinges til at se verden i 
øjnene.

Find bogen i voksen skøn under B



Jane Austen-klubben
af Karen Joy Fowler:  

Seks kvinder og en mand mødes hver 
måned i et halvt år for at diskutere én af 
Jane Austens seks romaner. 
Møderne kaster både lys over 
forfatterskabet og over læsegruppe-
deltagernes liv.

Find bogen i voksen skøn under F

Dronning Loanas mystiske 
flamme
af Umberto Eco:  
 
Da den 60-årige antikvarboghandler Bodoni 
vågner op efter et hjerteanfald, har han 
mistet hukommelsen om sit liv og sin 
famile. 
Han tager tilbage til barndomshjemmet, 
og her finder han ved at grave sig gennem 
gamle bøger og tidsskrifter tilbage til sin 
barndom, og hukommelsen vender 
langsomt tilbage.

Find bogen i voksen skøn under E



Hr. Penumbras døgnåbne 
bogbutik
af Robin Sloan:  

En gammel støvet boghandel viser sig at 
være porten til en hemmelig kult, der søger 
at afkode grundlæggerens opskrift på det 
evige liv. 
Clay Jannon og hans venner kaster sig ud i 
forsøget på at knække koden ved hjælp af 
moderne teknologi.

Find bogen i voksen skøn under S
 

Guernseys litterære 
kartoffeltærteklub
af Mary Ann Shaffer:   

Forfatteren Juliet Ashton skrev vittige 
klummer i London-aviser under 
2. verdenskrig. Hun savner nu i 1946 en ny 
retning i livet, og i denne brevroman 
oplever læserne, hvordan hun gribes af øen 
Guernseys historie, dens beboere og deres 
livsmod.

Find bogen i voksen skøn under S



Læseren i morgentoget
af Jean-Paul Didierlaurent:  

Guylain læser hver morgen sider højt fra bø-
ger i morgentoget på vej til arbejde. 
En dag får han fat i en ung kvindes dagbog og 
en stor historie udfolder sig for ham.

Find bogen i voksen skøn under D

Historien om A.J. Fikrys liv
af Gabrielle Zevin:  

I boghandelen på Alice Island er ejeren A.J. 
Fikry ved at udvikle sig til en vranten gubbe, 
da en ung kvinde en dag efterlader den 
to-årige Maya i butikken, og Fikrys liv tager 
en helt ny drejning.

Find bogen i voksen skøn under Z



”Amelias mor siger gerne, at romaner har ødelagt 
hende for virkelige mænd. Denne observation 
fornærmer Amelia, fordi den antyder, at hun kun 
læser bøger med klassisk romantiske helte. 
-Historien om A.J. Fikrys liv af Gabrielle Zevin



”

Bøger er et værn mod dumhed. Mod falske 
forhåbninger. Mod de forkerte mænd. Bøgerne 
giver Dem kærlighed, styrke og viden. Det er 
en form for liv, der kommer indefra.
 -Det litterære apotek af Nina George

”



”

Det litterære apotek
af Nina George: 

Jean Perdu ejer en flydende bogbutik i Paris 
og har længe hjulpet andres nødstedte 
følelser, men nu må han dog efter 20 år 
endelig forsøge at kurere sit eget knuste 
hjerte.

Find bogen i voksen skøn under G

Libri di Luca 
af Mikkel Birkegaard:

Efter faderens voldsomme død arver hans 
søn, advokaten Jon, antikvariatet Libri di 
Luca i København og får samtidig indsigt i 
det hemmelige selskab, der holder til i 
antikvariatet, de såkaldte Lettorer, 
mennesker med særlige evner til at påvirke 
folk gennem læsning.

Find bogen i voksen spænding under B



Vindens skygge (del 1 af serie)
af Carlos Ruiz Zafón:  

Da den ti-årige Daniel af sin far bliver bragt 
til De glemte bøgers kirkegård i Barcelona, 
sætter det en lang række begivenheder i 
gang, som rækker langt ud over de fattige år 
efter borgerkrigen, og som får Daniel ud på 
mange spændende opgaver, som opsporer 
af bortkomne bøger.

Find bogen i voksen skøn under R  

Den skinbarlige sandhed om 
Lumikkos litterære selskab
af Pasi Ilmari Jääskeläinen:  

Hvem er den sære bibliotekar og hvorfor 
ændres indholdet i bibliotekets bøger? 
Hvad sker der i litteraturselskabet og 
hvem er den forsvundne dreng, som alle 
tilsyneladende har glemt? 
Litteraturmagister Ella Milana støder på 
mange mysterier, som alle handler om 
litteraturens kraft og væsen.

Find bogen i voksen skøn under J



Jeg husker stadig den morgen, da min far for 
første gang tog mig med hen på De Glemte 
Bøgers Kirkegård. Det var lige i begyndelsen 
af sommeren 1945, og vi gik gennem 
gaderne i et Barcelona fanget under en 
askegrå himmel og en sløret sol, der drev 
ned over Rambla de Santa Monica som en 
guirlande af flydende kobber.
– Vindens skygge af Carlos Ruiz Zafón

”
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