
Tema

12 bøger
om kvinder, livet 
og kærligheden

Romaner mest for kvinder



Min indtil midnat
af Lisa Kleypas (2014): 
 
Amelia Hathaway forsøger at holde 
sammen på sin brogede søskendeflok, 
da den forældreløse familie arver en 
adelig titel. Amelia er fast besluttet 
på at forblive pebermø, men alligevel 
tiltrækkes hun af den karismatiske og 
stenrige Cam Rohan, der har sigøjner-
blod i årene.

Bind 2: Forfør mig ved solopgang

Sommeren jeg mødte dig
af Jojo Moyes:

To veninder forelsker sig i den samme mand 
i en engelsk badeby i 1950’erne. Mange år 
senere bliver den ene meget klogere på, 
hvad der egentlig skete.

Der findes masser af romaner med 
stærke kvinder som hovedperson. 
Kvinder der kæmper for og med 
livet og kærligheden. 

Vi har her samlet 12 romaner med 
stærke kvinder i fokus.



Hjertets stemme 
af Jan-Philipp Sendker: 
Karrierekvinden Julia hører pludselig en stem-
me i hovedet, der stiller en masse nærgående 
spørgsmål til hendes fortid og nuværende liv. 
Det bliver en rejse til Burma, der giver Julia 
svar på den mystiske stemme og hjælper 
hende med at finde sig selv.

Bind 1: At høre hjertet slå

De syv søstre 
af Lucinda Riley:
Pa Salt dør og hans seks adoptivdøtre står 
tilbage med muligheden for at finde deres 
ophav.

Bind 2: Stormsøsteren

Øen
af Victoria Hislop:  

 
25-årige Alexis rejser fra London til Kreta, 
som er hendes mors barndomsø. Det bliver 
en rejse tilbage til tragisk familiehistorie, som 
står i skyggen af spedalskhed og lidenskab. 
Hvorfor har moderen aldrig fortalt noget om 
sine dramatiske familieforhold?

Vanvittig skyldig
af Liane Moriarty:  
 
Tre par mødes til barbecue, men den hyg-
gelige lille sammenkomst får uventede 
konsekvenser - ikke mindst for barndoms-
veninderne Erika og Clementine.



Morgenen kom tidligt. Jeg hørte novicerne hviske. Latter 
ved daggry. De rullede deres måtter sammen. Thar Thars 
stemme – han sang. Han sang for med mantra. De bit-
tesmå klokker på tårnene, der ringlede i den milde brise. 
Høns der klukkede.
 
- Hjertets stemme 

”

Min geniale veninde 
af Elena Ferrante:
Elena og Lila vokser op i et fattigt volde-
ligt kvarter i Napoli i 1950’erne. De skil-
ler sig ud ved deres intelligens, og selv 
om drømmen om en bedre fremtid fører 
dem i forskellige retninger, udvikles deres 
venskab hele tiden.

bind 2: Historien om et nyt navn og Dem 
der flygter og dem der bliver

Jordemoderen fra Hope river 
af Patricia Harman:
Den unge jordemoder Patience lever et 
nøjsomt og arbejdsomt liv i USA i starten 
af 1930’erne og hjælper mange børn til 
verden både hos rige og fattige.

bind 2: Trange tider i hope river



Italiensvej
af Anna Grue: 

I 1958 kommer en ung italiensk kvinde 
med et spædbarn til København for at 
skabe sig en tilværelse i sin mors hjem-
land. Men hvorfor er hun nærmest på 
flugt? Og hvad med kærligheden?

Fødselsdagsgaven
af Sue Monk Kid: 

Sarah Grimké (1792-1873) er datter af en 
velhavende plantageejer i Sydstaterne. I 
1803 får hun som 11-årig sin egen slave, 
Håndfuld, i fødselsdagsgave. Gennem de 
næste 35 år fortælles om de to kvinders liv 
og kamp for et selvstændigt liv.



Kvinderne fra Thy
af Maria Helleberg:  
 
Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, 
der tager kampen op for at få et bedre liv på 
landet i Thy omkring år 1900

Folkets skønhed
af Merete Pryds Helle: 

Marie vokser op på Langeland i 1930’erne 
i et forarmet miljø, der ikke levner mange 
muligheder for de unge, som ønsker sig et 
andet liv end forældregenerationen. Æg-
teskabet med Otto bliver et springbræt til 
storbyen og fremskridtet. ”Marie gik ud i skoven og satte sig under det enorme fyrretræ, hun havde 

stået Hun tænkte: Kaj kan rende og hoppe, det er ikke hans,  det er mit.

-Folkets skønhed
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