
12 gode bøger anbefalet af Bolette

PERSONALET ANBEFALER



 

Bolette anbefaler
Romaner går ofte i glemmebogen, 
men disse 12 bøger har jeg  
valgt ud, fordi de har gjort et 
særligt stort indtryk på mig. De er 
alle meget forskellige i tid og sted, 
men fælles for dem alle er, at de 
ikke er bøger, man glemmer lige 
med det samme.

God læselyst!



 

Shuggie Bain
Af Douglas Stuart 

 
Barsk roman fra 1980’ernes Glasgow om en  
følsom drengs hårde opvækst med en alkohol-
iseret mor. For læsere af realistiske romaner om 
sociale forhold og om at være anderledes.

 
Find bogen i Voksen under S



Frank vender hjem
Af Kristian Bang Foss

Frank, der er fra en fattig  
arbejderfamilie, møder på  
universitet Thea, der kommer 
fra en rig familie. De bliver 
kærester og venter barn. Kort 
inden termin forsvinder Frank, 
og da han kommer hjem er  
det med en meget usandsynlig 
historie. 
 
Find bogen i Voksen under F

 

Indtil vanvid,  
indtil døden 
Af Kirsten Thorup 

 
I efteråret 1942 rejser Harriet 
fra Danmark til München efter 
at have mistet sin ægtemand i 
krigen.

Find bogen Voksen i under T



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 Voksen under G



Alle mine morgener på jorden :  
mit autodidakte liv 
 
Af Troels Kløvedal

Kaptajnen og forfatteren Troels Kløvedals (f. 1943)  
erindringer om sit liv, sin familie, sin barndom og ungdom og 
om alle sine rejser med Nordkaperen. Om glæde og taknem-
melighed over et mangfoldigt liv på trods af den livstruende 
sygdom ALS. 
 
Find bogen i Biografier 99.4 Kløvedal, Troels



I ruiner 
Af Morten Pape

Da Amagerbanken krakker 
udløser det en kæde af vold-
somme begivenheder for en 
mindre familie på Amager. 
Tredje og sidste selvstændige 
bind i Morten Papes  
Amager-trilogi. Til læsere af 
gode romaner som underholder 
og vækker til eftertanke.

 
Find bogen i Voksen under P

Katalog over katastrofer 
Af Stine Askov 

Om en almindelig pige med en 
ualmindelig familie i 1980’ernes 
Danmark

Find bogen i Romaner under A



 
V

Det øjeblik du tvivler

Af Sarah Engell

18-årige Vigga er en af de  
sejeste kvindelige skatere i 
København. Man må være  
hårdhudet for at være kvinde i 
en ekstrem mandesport. Men 
da Vigga forelsker sig i William, 
begynder hun også at modtage 
trusler og klamme beskeder.

 
Find bogen i Ung under E

Djinn-patruljen på 
Lilla Linje
Af Deepa Anappara

 
Da en skolekammerat 
forsvinder, vil 9-årige Jai 
opklare sagen som detektiv, 
men legen bliver til alvor, da 
flere børn forsvinder fra det 
indiske slumkvarter. En barsk 
og medrivende fortælling.

 
Find bogen i Voksen under A



 
V

Rampen
Af Jesper Stein

Romanbiografi af og om krimiforfatteren Jesper Stein, og i 
særdeleshed om hans forældre og deres skilsmisse og de 
voldsomme konsekvenser, den får. En roman, der med sin 
ærlige nerve vil appellere bredt til både mænd og kvinder.

Find bogen i Voksen under S



 

Hvis der skulle komme et  
menneske forbi 
En dag vil vi grine af det  
Man skulle nok have været der
Af Thomas Korsgaard

Til sammen udgør de trilogien om drengen Tue, der  
vokser op på kanten af velfærdssamfundet. 
 
Find bøgerne i Voksen under K



 

Vi er kortvarigt smukke her på jorden  
Af Ocean Vuong

En brevroman fra en søn til sin mor, som begynder 
med familiens historie i Vietnam og snor sig op  
igennem hans opvækst i USA og bliver en fortælling 
om klasseforskel, maskulinitet og transnationalitet i et 
moderne USA.

 
Find bogen i lydbøgerne under V eller på eReolen
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