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Gode bøger til læseklubben
 
Vejle bibliotekerne leverer bøger til mere end 150 læseklubber! I denne folder kan du finde 
inspiration til bøger, der er egnede til diskussion i din læseklub.

Vær opmærksom på, at når vi leverer bøger til så mange læseklubber, er det ikke sikkert, at 
vi altid kan levere den ønskede bog til det ønskede tidspunkt. Men så kan vi sikkert senere. 
Hav gerne en alternativ titel klar, hvis vi ikke kan opfylde jeres første ønske. 

Bestil bøger til din læseklub på det bibliotek, hvor I gerne vil hente bøgerne. 

God fornøjelse!

Bibliotekar Else Zakarias
E-mail: ez@vejlebib.dk 
Telefon: 40 42 87 68

2



3

Danske romaner

Bech, Glenn: Farskibet 
Gyldendal, 2021. - 551 sider.
Med dit selvmord slog du børnene vi lige 
havde været, ihjel”. Erindringsroman om 
forfatterens opvækst i Horsens, hvor mor 
og to sønner kæmper for at finde fodfæste 
efter farens selvmord. For læsere, der er 
åbne over for virkelighedsnære bøger skre-
vet i en delvis lyrisk og eksperimenterende 
form.

Bergman, Emeli: På undersiden af dagen
Gutkind, 2021. - 153 sider.
Anna arbejder i Paris som au pair for skif-
tende familier for at få sin egen familie og 
lillebrorens død på afstand. En smuk og 
følsom fortælling om at passe hjem og børn, 
der tilhører andre. For læsere af romaner 
om identitet, rodløshed og relationer.

Bomann, Anne Cathrine: 
Blå toner
Lindhardt og Ringhof, 2021. 
- 337 sider.
Danish Pharma har udviklet 
en pille, der kan hjælpe 
sorgramte. Medicinen virker 
og er godkendt, men en 

professor fra Aarhus universitet opdager, at 
der måske er skjulte bivirkninger.  

Bregnedal, Birgitte: Pigen med sherif-
stjernen
Fru Nysgerrig, 2021. - 122 sider.
Fængende fortælling om 5-årige Lines 
ubetingede kærlighed til sin far. Selv da 
faren jager mor og de to piger på flugt med 
sit jagtgevær, er Lines loyalitet så stærk, at 
hun kun ser det gode i ham.

Cordes, Susanne: Jeg udånder spøgelser
Grønningen 1, 2022. - 271 sider.
Personlig fortælling om at blive mor og 
miste sin mor på samme tid. Om at få amn-
ing, sammenbragt familie og nyt forhold 
til at gå op med pasning af terminal mor. 
Forholdet til moren er ikke nemt, og den 
smerte er svær at forholde sig til midt i en 
barselstid. Smuk og gribende roman til alle 
læsere af velskrevet litteratur.

Dalsgaard, Louise Juhl: Ting jeg tænker 
på - romancollage
Ekbátana, 2022. - 117 sider.
Erindringsbog, der i glimt fortæller om en 
kvindes barndom, ungdom og voksenår. Til 
læsere af eksperimenterende litteratur.

Haller, Bent: Sange fra 
Skarnbøtten
Lindhardt & Ringhof, 2022. 
- 287 sider.
Bent Haller er tilbage i top-
form, med den underfundige 
og tankevækkende historie 
om gøgen i reden, her i 

skikkelse af den karismatiske Poul, som 
lidt efter lidt overtager rollen som favorit-
ten hos vennen Jørgens familie. For læsere 
interesserede i 1960’erne eller 1970’erne, 
eller bare en god bog.

Harris Carlsen, Mikkel: Døde bøger
Æther, 2021. - 89 sider.
I Shagals kælderantikvariat flokkes bib-
liofile kunder, den ene mere excentrisk 
end den anden, mellem de uvurderlige 
bogskatte. Ingen er dog mere mystisk end 
ejeren selv og hans legendariske samling. 
En bog til alle, der elsker bøgernes magiske 
kraft.



Jessen, Anna Elisabeth: 
Oblivion
Gyldendal, 2022. - 236 
sider.
Skæbnefortælling om en 
ung mands tragiske død, 
som fortælles gennem de 
forskellige personer, der 

var en del af hans liv, og beskriver de for-
tielser og fortrængninger, der får afgørende 
konsekvenser for alle omkring ham resten 
af livet. 

Kirkeby, Lotte: Hvis man ikke vidste bedre
Gutkind, 2022. - 206 sider,
En ældre isoleret kvinde holder øje med 
omgivelserne fra sit vindue, mens hun 
tænker tilbage på dengang, hun var nygift 
og ung mor. For læsere af danske samtids-
romaner om familie og relationer,

Mondrup, Iben: Tabita
Politiken, 2020. 
- 353 sider,
I 1960’erne tager Eva og 
Berthel to børn med sig fra 
Grønland, som de adopterer. 
Børnenes savn er stort 
og de voksnes forhold til 

hinanden er skrøbeligt. Alt er ikke idyl og 
især forskel i kultur er svær,

Richardt Beck, Hanne: Otto og Louise
Spring, 2022. - 316 sider,
Omkring 1. verdenskrig mødes to mennesker 
i Salt Lake City i USA og begynder et liv 
sammen. En roman om at skulle skabe sig 
en ny tilværelse i det store land, men også 
om at skulle slippe fortiden. Stærk og 
tænksom bog for alle læsere af familie- og 
parforholdsromaner.

Romer, Knud: Pigen i violinen
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 140 sider.
Historie om musikkens og kunstens for-
førelse, veje og vildveje. En musikalsk og 
filosofisk skæbnefortælling med flere lag, 
der henvender sig til alle romanlæsere.

Saalbach, Astrid: Der hvor du ikke vil hen
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 405 sider.
Skæbnesvanger familiehistorie fra starten 
af 1900-tallet om Sigrid og hendes moster 
Anna. En god roman, som bl.a. foregår i 
Faaborg og Grønland, og som vil glæde 
læsere af slægtsromaner skrevet på en 
historisk baggrund.

Thomsen, Thorstein: 
En drøm kan være så stærk
People’s, 2021. - 409 sider.
Marianne har altid vil-
let være kunstmaler. Hun 
forfølger sin drøm med alle 
de omkostninger, der følger 
med. For folk, der holder af 
at læse om livsvalg.

Andre nordiske romaner

Ahava, Selja: Kvinden der elskede 
insekter (finsk)
Jensen & Dalgaard, 2021. - 337 sider.
Maria elsker naturens vidundere, klodens 
kraft og i særdeleshed insekter og deres 
kendetegn. Livet igennem er det hendes 
lidenskab for insekter, der kommer i første 
række. Også selvom det har sin pris. En 
historisk, naturvidenskabelig roman klædt 
i magisk realisme, som vil tiltale et bredt 
publikum.
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Auður Ava Ólafsdóttir: Dyreliv (islandsk)
Batzer, 2021. - 220 sider.
En smuk og poetisk roman om lys og 
mørke, og om menneskets skrøbelighed og 
uformåenhed i forhold til andre pattedyr. Til 
eftertænksomme læsere og til læsekredse.

Elkan, Sophie: Drømmen om Østerland 
(svensk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 153 sider.
Den unge svenske kvinde Stina Brenner 
møder den unge egyptiske skolelærer Saïd 
ben Ali på et ophold på Nääs Slot i Sverige 
i slutningen af 1800-tallet. Der opstår 
hurtigt en særlig relation mellem de to. Men 
Stina må rejse helt til Cairo for at finde ud 
af, om relationen også giver mening i den 
store verden uden for Nääs. For læsere af 
romaner om kulturmøder, kærlighed og 
frigørelse.

Flatland, Helga: Et liv 
forbi (norsk)
Turbine, 2021. - 260 sider.
Sigrid bor med mand og 
to børn i Oslo, langt fra 
barndomshjemmet. Da 
hendes mor får en alvorlig 
kræftdiagnose forandres 

deres forhold, og de forsøger at nærme sig 
hinanden. Til læsere af realistiske familiero-
maner er det en velskrevet, stærk fortælling 
om at skulle dø og om at miste sin mor.

Grimsrud, Beate: Jeg foreslår at vi vågner 
(norsk)
Batzer, 2021. - 630 sider.
Hvad stiller man op med sit ellers så gode 
liv, når brystkræften rammer? Alvorlig og 
fabulerende roman for læsere af uforud-
sigelig kvalitetslitteratur.

Jakobína Sigurðardóttir: Med samme båd 
(islandsk)
Multivers, 2021. - 140 sider.
En ældre og en ung kvinde deler kahyt på 
kystbåden fra det nordvestligste Island til 
Reykjavik. Den ene taler om sit liv, den an-
den spørger og kommenterer fortællingen. 
For læsere, der gerne vil stifte bekendtskab 
med en god afdød islandsk forfatter, som 
skriver om en kvindes hårde liv.

Rasi-Koskinen, Marisha: 
REC (finsk)
Jensen & Dalgaard, 2022. 
- 618 sider.
Et drengevenskab, der fører 
til fordærv. Ferierejser, der 
ender i kaos. Og fotografier, 
der både afslører og skjuler. 

Roman til dem, der holder af udfordrende 
og eksperimenterende litteratur.

Rautiainen, Petra: Land af 
sne og aske (finsk)
Modtryk, 2021. - 294 sider.
Roman om en kvindes 
søgen efter sin mand, der 
forsvandt i det nordlige Fin-
land under 2. verdenskrig. I 
den søgen fremkommer en 

grim historie om den finske flirt med nation-
alsocialisme og racehygiejne programmet. 
For læsere af romaner med autentiske 
beskrivelser fra 2. verdenskrig og tiden 
derefter.

Schulman, Alex: Overleverne (svensk)
Lindhardt & Ringhof, 2021. - 287 sider.
Hvad var det, der skete den skelsættende 
sommer oppe ved ødegården, som fik en 
familie til at gå itu? Smuk roman om om-
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sorgssvigt, tragedie og sorg. For alle, der 
sætter pris på en stærk læseoplevelse, som 
giver stof til eftertanke.

Swärd, Anne: Jackie 
(svensk)
Gyldendal, 2022. 
- 330 sider.
Året er 1988 og 19-årige 
Jackie rejser til Stockholm 
fyldt med appetit på livet 
og på udkig efter store 

oplevelser. Men et skæbnesvangert møde i 
toget fører til et altopslugende kærligheds-
forhold, som langsomt forvandles til en 
kamp for overlevelse. Isnende, tilbageholdt 
uhygge for alle, der gerne vil udfordres 
både litterært og mentalt.

Teige, Trude: Mormor dansede i regnen 
(norsk)
Alpha, 2021. - 334 sider.
Tre generationer af kvinder og én mørk 
hemmelighed. En gribende roman om krig, 
hemmeligheder og kærlighed. For læsere af 
slægtshistorier og historiske romaner.

Andre europæiske romaner

Besson, Philippe: Hold op med at lyve 
(fransk)
Holger, 2021. - 164 sider.
Forfatteren Philippe Besson forelsker sig 
som 17-årig inderligt i skolekammeraten 
Thomas. Deres veje skilles, men de glem-
mer aldrig hinanden. For voksne læsere af 
international kvalitetslitteratur.

Bilkau, Kristine: De lykkelige (tysk)
Palomar, 2021. - 286 sider.
Isabel og Georg har begge gode karrierer 
og lever lykkeligt i deres store lejlighed 
sammen med sønnen Matti. Men intet varer 
evigt. Til læsere af ny og lidt krævende 
tysk litteratur.

Ernaux, Annie: Årene (fransk)
Gad, 2021. - 249 sider.
Mesterlig fransk roman om en kvinde født 
1940 og hendes generations kollektive er-
indring fortalt parallelt med tidsmarkører i 
samfundet. En litterær perle for læsere med 
interesse for samfundets udvikling.

Ginzburg, Natalia: Familie-
leksikon (italiensk)
C&K, 2021. - 263 sider.
Erindringsroman om livet i 
en italiensk familie omkring 
2. verdenskrig. Huset vrim-
ler med børn og gæster, og 
diskussionerne om politik, 

antifascisme og kultur går højt. For læsere 
af erindringsromaner og for læsekredse og 
sprogentusiaster.

Hertmans, Stefan: Konver-
titten (belgisk) 
People’sPress, 2020. - 364 
sider.
Forfatteren følger i fod-
sporene på en vaskeægte 
kærlighedshistorie om den 
unge kristne Vigdis, der 

af kærlighed til en rabbiners søn forlader 
alt, hun kender til. For læsere af historiske 
romaner med et tydeligt kærlighedstema.
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Kracht, Christian: Euro-
trash (schweizisk)
Gad, 2022. - 180 sider.
En mor og søn tager på et 
roadtrip gennem Schweiz 
og forsøger at komme på 
sporet af familiens nazis-
tiske og tabubelagte fortid. 

Sønnen vil forstå familiens fortid, og med 
en plastikpose med kontanter tager de på 
en alvorlig og dog tragikomisk tur tilbage 
til fortiden. For læsere af spektakulære 
romaner.

Lafon, Marie-Hélène: En søns historie 
(fransk)
Etcetera, 2022. - 160 sider.
Sansemættet slægtshistorie der virtuost 
beskriver en fransk families liv og hem-
meligheder over en periode på 100 år. For 
nydere af reflekterende kvalitetsromaner, 
også meget velegnet til læsekredse.

Le Tellier, Hervé: Anomalien (fransk)
Bobo, 2021. - 316 sider.
En uforklarlig begivenhed ændrer livet for 
hundredvis af mænd og kvinder, der alle er 
passagerer på et fly fra Paris til New York. 
Prisbelønnet kollektivroman for læsere, der 
holder af en intelligent og uforudsigelig 
læseoplevelse.

Minco, Marga: Bitre urter 
(hollandsk)
Turbine, 2021. - 108 sider.
Ung jødisk kvindes oplev-
elser under 2. verdenskrig 
i Holland. Den trygge hver-
dag forstyrres efterhånden 
af naboer og venners flugt 
fra nazisterne, og inden 

længe er den unge kvinde selv på flugt. For 
læsere af litteratur om jødernes situation 
under krigen.

Modiano, Patrick: Sovende minder (fransk)
Roskilde Bogcafé, 2022. - 104 sider.
Fortælleren Jean D. tænker tilbage på sin 
ungdom i 1960’ernes Paris og forsøger 
at huske de mærkværdige personer, han 
omgikkes dengang. Særligt den for-
færdelige hændelse i sommeren 1965, som 
han aldrig har formået at forlige sig med. 
Smuk verdenslitteratur for voksne læsere 
om vores erindringers overvældende lune-
fuldhed.

Ovaldé, Véronique: Ingen er 
bange for folk, der smiler 
(fransk)
Etcetera, 2021. - 252 sider.
Gloria Marcaggi søger 
med sine to døtre tilflugt 
i mormorens forladte hus i 
Alsace. Hun er på flugt fra 

fortiden og de mænd, der har formet hendes 
liv, men hvad er det for en trussel Gloria 
flygter fra? Finurlig fortælling for læsere 
af moderne fransk litteratur og fantastiske 
romaner.

Villalta, Gian Mario: Lærlingen (italiensk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 269 sider.
Intens italiensk roman om to ældre mænds 
modsætningsfyldte forhold, der udvikler 
sig til et venskab. En hensygnende katolsk 
kirke danner rammen om deres forskellige 
livssyn og baggrund. For interesserede i 
velskrevet europæisk kvalitetslitteratur 
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Weber, Anne: Annette, et heltindeepos 
(tysk)
Grif, 2022. - 194 sider.
Den sandfærdige historie om Anne Beau-
manoir. Her besunget som et ikon for civil 
ulydighed i et epos om hendes liv og kamp 
for at ændre verden, både i den franske 
modstandsbevægelse og senere i kampen 
for Algeriets frihed. Til læsere af store og 
anderledes litteraturoplevelser.

Amerikanske/canadiske

Alcott, Louisa M.: Bag en maske eller En 
kvindes magt (amerikansk)
Escho, 2021. - 191 sider.
Psykologisk spændingsroman fra 1866, som 
handler om den unge guvernante Jane Muir, 
hvis ankomst i overklassefamilien Coventry 
igangsætter et farligt magtspil. For alle 
læsere med interesse i den klassiske ver-
denslitteratur.

Cusk, Rachel: Det andet 
sted (britisk/canadisk)
Rosinante, 2021. - 237 sider.
Hvad skal der til, før man 
kan se sig selv, sine valg og 
sit liv i et nyt lys? I denne 
flotte roman til læsere af 
moderne kvalitetslitteratur 

bliver mødet med en fjendtligt indstillet 
kunstmaler et vendepunkt for hovedper-
sonen.

Léveillé-Trudel, Juliana: Nirliit (canadisk)
Jensen & Dalgaard, 2021. - 157 sider.
Knugende fortælling om et lille samfund i 
det nordligste Canada, hvor vold, misbrug 
og knuste liv står i skærende kontrast til 

den majestætiske natur. For eftertænk-
somme og samfundsinteresserede læsere, 
der holder af et smukt sprog.

Robinson, Marilynne: 
Jack (amerikansk)
Gyldendal, 2021. - 346 sider.
Jack er den fortabte 
præstesøn der hutler sig 
igennem livet i 1950’ernes 
St. Louis og forsøger at 
finde meningen med gud, liv 

og eksistens. Men så forelsker han sig i den 
afroamerikanske præstedatter Della. Dybt 
engagerende læsning for læsere med blik 
for amerikanske, moralske og etiske dilem-
maer.

Fra fjernere lande

Abad Faciolince, Héctor: 
Affald (columbiansk)
Aurora Boreal, 2020. 
- 162 sider.
Bogens unavngivne 
fortæller finder tilfæl-
digt naboens kasserede 
manuskripter i affaldsrum-

met. De sammenkrøllede skiverier inde-
holder ingen rød tråd, men alligevel vækker 
de hans nysgerrighed og ønsket om at få 
svar på spørgsmålet om der er en forbindel-
se mellem de afbrudte tekststykker og 
forfatterens eget liv?

Appanah, Nathacha: Voldens vendekreds 
(mauritisk/fransk)
Arvids, 2020. - 142 sider.
Moses er kun 14 år, da Marie falder død om 
på køkkengulvet. Han er nu overladt til en 
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uvis skæbne i Kawenis slumkvarter “Gaza” 
på den tropiske franske ø Mayotte i Det 
Indiske Ocean. Til læsere af gode samtids-
romaner.

Mason, Meg: Højtryk og lavtryk (australsk)
Politiken, 2022. - 387 sider.
Martha er meget længe om at finde ud af, 
hvorfor hendes liv tog en brat nedtur, da 
hun var teenager. Nu arbejder hun på en 
lykkeligere slutning for sig selv.

Murata, Sayaka: 
Jordboerne (japansk)
Grif, 2021. - 235 sider.
Natsuki lever sit liv, som 
andre mener, hun bør. I 
virkeligheden venter hun på 
at slippe fri fra Fabrikkens 
(samfundets) jernnæve og 

blive hentet af et rumskib. For læsere af 
nyere japansk litteratur og eksistentielle 
fortællinger.

Grafiske romaner

Drnaso, Nick: Sabrina (amerikansk)
Fahrenheit, 2020. - 203 sider.
Kvinden Sabrina forsvinder sporløst. Hun 
efterlader kæresten Teddy. Noget tid efter 
dukker en video op på de sociale medier, 
hvor man ser mordet på Sabrina. Men er 
den ægte og hvad kan man stole på i vores 
moderne samfund?

Lepage, Emmanuel: Forår i Tjernobyl 
(fransk)
Fahrenheit, 2021. - 163 sider.
En gruppe kunstnere besøger Tjernobyl 20 
år efter katastrofen. De forventer at finde 

goldt og ødelagt landskab, men overvældes 
af naturens skønhed og den varme mod-
tagelse fra landsbybeboerne.

Udfordringer

Elísabet Jökulsdóttir: Aprilsolskinskulde 
(islandsk)
Turbine, 2022. - 166 sider.
Da den unge kvinde Védís mister sin far, 
følger en sorg, der bliver udgangspunkt 
for stor kærlighed, misbrug og en rejse i et 
mentalt forvrænget univers. For læsere af 
islandsk og poetisk litteratur.
Find spørgsmål til bogen på forlagets 
hjemmeside, turbine.dk

Evaristo, Bernardine: Pige, 
kvinde, andet (britisk)
Gad, 2021. - 441 sider.
Den eksperimenterende, 
sorte, lesbiske scenekunst-
ner Amma har premiere på 
sin nye forestilling. Denne 
premiere får trådene til at 

mødes for et væld af minoritetskvinder og 
sætter spot på deres problemer i livet. For 
voksne læsere af politisk og eksperimen-
terende litteratur om køn, race og seksual-
itet.

Güntner, Verena: Power (tysk)
Silkefyret, 2022. - 268 sider.
Flamme på 11 år leder efter hunden Power, 
der er forsvundet i skoven. Undervejs får 
hun følgeskab af landsbyens børn, og sam-
men udvikler de en flokmentalitet, der bry-
der med den søvnige landsbyidyl. Læsere 
af det lidt skæve og absurde, vil finde 
denne bog interessant. Det vil være en god-
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bid for en eksperimenterende læseklub 
Find spørgsmål til bogen på vores hjemme-
side under vejlebib.dk/laesekredse

Haslund-Gjerrild, Rakel: 
Alle himlens fugle
Lindhardt og Ringhof, 
2020. - 189 sider.
En ung kvinde er alene til-
bage i verden. Selv Or, som 
har passet på hende, siden 
hun var lille, er væk. Nu er 

fuglene på himlen det eneste, der fylder 
hendes liv - dem og den daglige overlev-
else.

Petrusjevskaja, Ljudmila: Vi blev stjålet - 
en historie om nogle forbrydelser (russisk)
Silkefyret, 2021. - 338 sider.
Satirisk roman om livet for mennesker, der 
prøver at klare dagen og vejen i kølvandet 
på Sovjetunionens fald. Anbefales til alle 
med interesse for østblokken, som holder af 
romaner med et glimt i øjet.

Prudhomme, Sylvain: 
På vejene (fransk)
Holger, 2022. - 303 sider.
Stemningsfuld og sprogligt 
smuk bog om to utilpas-
sede mænd og det svære 
i at opretholde en relation 
til en, der lever for at rejse. 

Både som kæreste og som ven. Handlingen 
udspiller sig i Frankrig og er en kærlighed-
serklæring til landet. 
Find spørgsmål til bogen på forlagets 
hjemmeside: holgersforlag.dk
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