
12 bøger
om kvinder, livet 
og kærligheden

Tema
Romaner mest for kvinder



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.



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

De syv søstre (1)
Stormsøsteren (2)
Skyggesøsteren (3)
Perlesøsteren (4)
Månesøsteren (5)
Solsøsteren (6)

Find bøgerne i voksen skøn under R

Ræk mig stjernerne
af Jojo Moyes:

Alice er nygift, men ægteskabet viser sig 
at være en fejltagelse. Hun begynder at 
arbejde i den lille bys nystartede bibliotek, 
men det er ikke uden problemer i Kentucky 
i 1937. De kvindelige bibliotekarer er oppe 
mod stærke kræfter, og hvad med biblio-
tekets fremtid og Alices forelskelse i en ny 
mand?

Find bogen i voksen skøn under M



En uretfærdig tid
af Gertrud Tinning:
København, 1885. En grufuld arbejdsulyk-
ke på væveriet åbner Nellys øjne for de 
bestialske vilkår for de kvindelig arbejdere. 
Hun og senere den jyske bondepige Anna 
indleder en kamp mod de stærke arbejds-
givere for at opnå retfærdighed og rettig-
heder for kvinderne.

Find bogen i voksen skøn under T

Nora
af Merete Pryds Helle:  
 
Roman om Nora fra Henrik Ibsens drama ”Et 
dukkehjem”. Hvem er hun egentlig, og hvor-
dan har hendes barndom og ungdom været? 
Hvilke forestillinger gør hun sig om sit liv og 
sit ægteskab? Og hvad får Nora til i 1879 at 
tage det drastiske skridt at forlade sin mand?

Find bogen i voksen skøn under H



Kate og Rosemary
af Libby Page:  
 
Da den stille, unge journalist Kate skal 
skrive en artikel om et friluftsbad i Lon-
don, møder hun den 86-årige Rosemary. 
De to kvinder knytter venskab og forenes i 
kampen om friluftsbadets bevaring.

Find bogen i voksen skøn under P

Sammenbragt
af Kristina Aamand: 

Kathrine gør sit bedste for at få sine nye 
sammenbragte familie til at fungere, men 
det er ikke altid lige let. Og hvor langt skal 
man gå i kærlighedens navn?

Find bogen i voksen skøn under Å



Napoli romanerne 
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.

Min geniale veninde (1)
Historien om et nyt navn (2)
Dem der flygter og dem der bliver (3)
Det forsvundne barn (4)

Find bøgerne i voksen skøn under F

Huset i Buckley street
af Marcia Willet:
Cara flytter ind hos sin bror i en mindre 
landsby i Devon i det sydlige England og 
møder nye mennesker, der får hende til 
at tage sit liv op til revision.

Find bogen i voksen skøn under W



Rinos mor hedder Raffaella Cerullp, men alle har altid kaldt 
hende Lina. Ikke jeg, jeg har aldrig brugt hverken det første 
eller det andet navn. I tres år har hun for mig været Lila. 
Hvis jeg pludselig skulle kalde hende Lina eller Raffaella, 
ville hun tro vores venskab var forbi.
 
- Min geniale veninde af Elena Ferrante 

”



”Altså, i det tyske postvæsens navn vil vi gerne undskylde mange gange 
for forsinkelsen.” Desorienteret studerede Martha kuverten, som var 
blevet - eller så ud til ar være blevet-flået op under transporten, , så 
brevet stak ud i den ene side. Adolfs ansigt i det øverste højre hjørne 
så strengt på hende. Hun løftede kuverten tættere på øjnene. Brevet 
var stemplet den 27. december 1944.
 
- Hotellet ved skyggesøen af Daniela Tully 

”



Den skønneste chokolade-
butik  i Paris
af Jenny Colgan: 

Arbejdsløse Anna Trent rejser fra sit mid-
delklasseliv i England til et lille værksted i 
Paris, hvor den koleriske Thierry fremstil-
ler den fineste gourmet chokolade. Her 
lærer hun om kærlighed til både mad og 
mennesker.

Find bogen i voksen skøn under C

Hotellet ved Skyggesøen
af Daniela Tully:  

 
Tyske Maya sætter sig for at finde ud af, 
hvorfor farmoren døde i USA. Det bringer 
hende til et hotel drevet i generationer af 
en magtfuld familie, som har hemmelig-
heder, de helst vil skjule.

Find bogen i voksen skøn under T



Minder om fremtiden
af Siri Hustvedt: 

Kvinden S.H. kommer til New York i 1978 
for at skrive en roman. 40 år senere læser 
S.H. sin dagbog fra dengang, og det giver 
hende anledning til at kigge tilbage på sit liv 
og sit yngre jeg.

Find bogen i voksen skøn under H

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.

Søstrene fra Thy (2)

Find bøgerne i voksen skøn under H



”Der var engang en ung kvinde, som giftede sig med en mand, hun ikke 
kendte. Det var ikke længere almindeligt, men ikke desto mindre gik hun 
op ad kirkegulvet med den mand, som hendes familie havde skaffet. Hun 
græd ikke, for det gjorde man ikke. Gråd var noget, man skammede sig 
over og foretog i ensomhed.

-Kvinderne fra Thy af Maria Helleberg
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