
 

12 gode bøger til dig der er vild med jul

Jul



Jul
Med MC Einars ord: ”Det’ jul, det’ cool, det’ nu man hygger sig bedst”. Og 
hvis du spørger på biblioteket, så vil vi naturligvis altid sige at man hygger sig 
bedst med en god bog.
Denne liste er leveringsdygtig i både den romantiske julehistorie og i den 
mere blodige – og et par stykker midt imellem. God jul!



Dit livs handel
Af Frederik Backman 

Det er natten før juleaften, og en mand gør status. Han 
har gjort karriere, er blevet rig og succesfuld, men har 
givet afkald på sin familie. Og nu er han ramt af sygdom. 
Hvad har hans liv egentlig været værd?

 
Find bogen i Voksen Romaner under B



 
 
 

I år bliver det anderledes 
Af Maeve Binchy 
 
Noveller om julen og alle de prob-
lemer der tårner sig op, indtil de 
finder en tilfredsstillende løsning, så 
det alligevel kan blive en glad jul. 
 
 
Find bogen i Voksen Romaner  
under B

Hjem til jul 
Af Joanna Bolouri 
 
38 år og tæt på sidste salgsdato. 
Emily vil gøre hvad som helst for at 
undgå at skulle tage alene hjem til 
familiejul i Skotland.  
Men inkluderer “hvad som helst” 
også at tigge sin irriterende nabo 
om hjælp?

 
Find bogen i Voksen Romaner  
under B



 
 
 

Jul i boghandlen 
Af Jenny Colgan 
 
Carmen har altid følt sig som den kiksede lillesøster, der  
aldrig har fået styr på sit liv. Nu skal stormagasinet, hvor hun 
arbejder, lukke. Hendes perfekte storesøster Sofia tilbyder 
hende at flytte til Edinburgh. 

 
Find bogen i Voksen Romaner under C



 
.

Sort sne 
Af Søren Ellemose

Den dysfunktionelle familie Konradsen, er samlet til jul i  
Villa Hindenburg. Familiens medlemmer kan ikke fordrage  
hinanden og pga. et voldsomt uvejr, er de sneet inde.  
Familien er nu tvunget til at udholde hinanden, men ikke alle 
overlever natten.

 
Find bogen i Voksen Krimi under E



 
.

En sang til Hedda 
Af Annika Estassy 
 
40-årige Lina bliver fyret lige  
inden jul, og det skal vise sig at blive 
starten på en omvæltning i Linas  
singleliv.  Familiens gæstgiveri har 
nemlig hårdt brug for hjælp.  
Er det Linas skæbne?

 
Find bogen i Voksen Romaner  
under E

PS. Trænger til risalamande 
– og adventsdiller  
Af Jeanett Veronica Hindberg

 
Jeanett Veronica Hindberg hader julen. 
Alt for meget færdigkøbt risalamande, 
ingen mænd og en galoperende social-
fobi. December kan give enhver lyst til 
at skrige sine frustrationer ud til resten 
af verden.

(del 3 af serie)

Find bogen i Voksen Romaner under H



 

Julen varer længe 
Af Francesca Hornak 
 
 
Den engelske familie Birch må 
holde juleferie isoleret i deres 
landsted ved Norfolk. Det får 
hemmeligheder og fortielser til at 
vælte frem. Kan kærligheden og 
familien holde til det?

 
Find bogen i Voksen Romaner 
under H

Kolde, hvide vinternætter  
Af Christoffer Holst

 
Cilla Storm skal tilbringe julen i den 
idylliske by Idre. Men idyllen bliver 
brudt, da en ung mand  
findes død i fjeldene. 

(del 3 af serie)

 
Find bogen i Voksen Krimi under H



 

Mord og mandelduft med mere 
Af Camilla Läckberg

Kriminalassistent Martin Molin er ind under jul på weekend- 
ophold med sin kæreste og hendes velhavende familie på en 
isoleret ø. To familiemedlemmer bliver myrdet, og mens 
 vinterstormen raser, må Martin ene mand søge morderen inden 
for familiens egne rækker.

 
Find bogen i Voksen Krimie under L



 

Vintersøstre 
Af Sarah Morgan

 
58-årige Suzanne ønsker sig en hyggelig jul med sine 
3 voksne døtre omkring sig. Men det kræver at familien 
holder op med at flygte fra sandheden om den forfærde-
lige ulykke, der sket for 25 år siden.

 
Find bogen i Voksen Romaner under M



 

Vintermord 
 
 
Kriminoveller der alle foregår om vinteren og især ved 
juletid. Noveller af bl.a. Arne Dahl, Camilla Läckberg 
og Henning Mankell.

Find bogen i Voksen Krimi under V
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