
Badehotel, hygge og hjerte
- Romaner med nostalgi og feelgood



Veronica Henry 
Sommeren ved havet
380 sider. 2022
En følelsesladet historie fra kysten i Devon. 
Perfekt læsning til strandferien. Robyn er gravid. 
Jake har friet og brylluppet er henlagt til fami-
liens idylliske strandhytte. Alt burde derfor 
være perfekt, men Robyn, der er vokset op som 
adoptivbarn i en harmonisk familie, begynder at 
interessere sig for sin biologiske mor og hendes 
historie. Tilbage i 1980’erne blev Emily forelsket 
og gravid men med alle odds imod sig, måtte hun 
bortadoptere den nyfødte Robyn. En gribende 
fortælling om moderskab, sorg og kærlighed.

Caroline Säfstrand 
Villa Havbrise
359 sider. 2020
Familiedrama og hemmeligheder tilsat frisk 
havluft og sommerhygge. Sophie er vokset op 
i Skåne, men straks efter sin studentereksamen 
flyttede hun til Berlin. Nu er hendes mor død og 
har efterladt Sophie et lille, faldefærdigt badeho-
tel. Sophie rejser hjem til sit barndomshjem, og 
beslutter sig for at sætte hotellet i stand. Hun får 
hjælp fra tre håndværkere, der arbejder for kost 
og logi - hver især har de dog problemer med i 
bagagen. I nabohuset bor den gamle, døve Ellen. 
Hun har kendt Sophies familie i generationer, og 
bærer på en hemmelighed, hun gerne vil afsløre 
for Sofie.

Ewa Klingberg
Sølvtøj og sød musik
365 sider. 2021
I Småland i 1874 er den 16-årige bondedatter, 
Mathilda, blevet tvangsforlovet med den gamle 
enkemand, Johan. Ægteskabet har til formål at 
redde Mathildas familie fra fallit, men Mathilda 
tager sin skæbne i egen hånd, flygter og skaber 
sig et liv som fotograf - men ikke et liv uden 
modgang. Mange år senere følger vi 50-årige Jea-
nette, der netop er blevet enke og under opryd-
ning i sin afdøde mands barndomshjem finder 
Mathildas fotografiske glasplader. En historisk 
og romantisk roman om nye begyndelser og med 
stærke kvinder i hovedrollerne.

Carley Fortune
Alle disse somre
331 sider. 2022
Ungdommens somre tilbringer Percy ved 
Berrys Bay sammen med nabodrengen Sam. De 
svømmer i søen, snakker og nyder hinandens 
selskab. Et nært venskab udvikler sig gennem 
ferierne til den første store forelskelse for dem 
begge. Noget kommer dog imellem dem, og Sam 
rejser væk for at læse på universitetet. Efter tolv 
års adskillelse mødes de igen til Sams mors be-
gravelse. Er der stadig kærlighed imellem dem, 
selvom de er blevet voksne? En velskrevet roman 
hvor man nysgerrigt venter på afsløringen af, 
hvad der førte til bruddet.



Lucy Diamond
En sommer i Brighton
437 sider. 2022
Glæd dig til en eftermiddag i liggestolen med 
denne velskrevne roman om livsbekræftende 
venskaber. På strandpromenaden i Englands be-
rømte badeby, Brighton, bor Charlotte, Georgie 
og Rosa til leje i det gamle hus “Sea View House”. 
De tre kvinder har hver deres at kæmpe med - et 
ubærligt stort tab, en skilsmisse og svære valg. 
Men ikke mindst den ældre, stilfulde dame på 
øverste etage, Margot, og naboens teenagedatter 
giver de tre kvinder udfordringer, andre perspek-
tiver på livet og mod på at træffe nye valg. 

Mary Ellen Taylor
Mindernes hus
411 sider. 2022
29-årige Lucy, der er bartender i Nashville, mister 
sin mor efter et kort kræftforløb. Sin far kender 
hun ikke, og nu er Lucy uden bolig, uden penge 
og uden familie. Hun har lovet sin mor at bringe 
hendes aske til Virginia, og samtidig skal hun 
forholde sig til det brev, hendes mor modtog kort 
før sin død. Lucy arver det kæmpe palæ, hvor 
hendes mor voksede op - men der følger betin-
gelser med. Lucy får langsomt indsigt i alle hem-
melighederne om sin mors fortid. En velfortalt 
og medrivende historie i tre spor, hvor vi også 
møder Mrs. B i 1920’erne og Beth i 1980’erne.

Nicola May
Huset på hjørnet i Cockleberry Bay
348 sider. 2022
Slagfærdig, frisk og veloplagt sommerferie-ro-
man. Rosa Larkin - forældreløs og opvokset på 
et børnehjem - får pludselig overdraget en lille 
butik i landsbyen Cockleberry Bay. Selvom Rosa 
ikke ved, hvem der har foræret hende butikken, 
ser hun det som en mulighed for at komme ud 
af London og starte på en frisk. I den lille idyl-
liske kystby møder Lucy både modstand og 
sladder men også nye venner, der hjælper med 
at forvandle de slidte lokaler til en rigtig butik. 
Og kærligheden findes også for Lucy, selvom den 
kommer fra en uventet kant.

Liz Fenwick
Huset ved havet
487 sider. 2022
Underholdende roman fuld af drama, intriger 
og romantik. Lottie, hendes mor og mormor er 
samlet i det smukke hus “Boskenna” ved havet i 
Cornwall. Huset har dannet rammen om mange 
festlige og glamourøse begivenheder og været 
familiens ferieparadis gennem mange år. Men 
stedet gemmer også på hemmeligheder om en 
tragedie, der fandt sted under den kolde krig 
i 1960’erne. Det er på tide, at alle sandheder 
kommer frem om skyld, traumer og årsagen til 
at familien blev splittet. En spændende historie 
hvor alle brikker først falder på plads til sidst.

Brandvarm 
kærlighed

Mhairi McFarlan
Vild med dig
378 sider. 2022
Den succesfulde bryllupsfotograf, Harriet, har 
udviklet en vis kærlighedskynisme, så modsæt-
ninger mødes, da hun bliver bofælle med den 
romantiske og humoristiske Cal. En hævngerrig 
ex-kæreste skaber problemer for Harriet, og hun 
må kæmpe for at redde sin ære og karriere. Un-
dervejs viser det sig, at Cal og Harriets forskel-
ligheder ikke står i vejen for, at et venskab - og 
måske mere - opstår. Romanen er fuld af humor 
og sarkasme i sprog og handling. Der er fart over 
feltet og høj underholdningsværdi hele vejen 
igennem.



L. Sherman
Vild i natten
345 sider. 2022
Venskab eller kærlighed er dilemmaet i denne 
intense og sanselige roman om de to universi-
tetsstuderende, Laura og William. Laura er mor 
til to-årige Elias og har fødderne solidt plantet i 
den Århusianske muld. William er partykongen 
blandt studiekammeraterne, på vej til Singapore 
i praktik, og absolut ikke åben for et fast forhold. 
Men de tiltrækkes af hinanden, og de hede fø-
lelser rækker ud over bare en enkelt nat. Kan 
forelskelsen overleve de vidt forskellige livsbe-
tingelser og drømme - og ikke mindst Elias’ fars 
genindtræden på scenen? Især for yngre, roman-
tiske læsere.

Lotte Dalgaard
Den længste sommer
176 sider. 2022
Scenen er sat på Bornholm, den idylliske klippeø, 
hvor Marie har arvet sin fars badehotel. Et hitte–
barn findes i Gudhjem og politiet tilkaldes. Marie 
tiltrækkes af den flotte politiefterforsker, Morten, 
og en hed affære blusser op - indtil Marie ser et 
billede på Facebook af en smuk, gravid kvinde 
og Morten, der er i gang med at samle en vugge. 
Ud af det blå dukker Maries spanske elsker op, 
hvilket komplicerer tingene yderligere. En skøn 
kærlighedshistorie med hede øjeblikke, hemme-
ligheder og forløsende afsløringer.

B. B. Easton
44 kapitler om 4 mænd
291 sider. 2021
Hvad gør man, når man er gift med den skøn-
neske mand, men savner passion og lidenskab 
i ægtesengen? Det har Brooke svaret på. Hun 
opdager, at hendes mand, Ken, læser i hendes 
dagbog, så for at fyre op under ham, begynder 
hun at skrive om sin vilde ungdom og ex-kære-
ster, der var langt mere fyrige og håndfaste i deres 
tilgang til det erotiske. Brooke lægger ikke fingre 
imellem i beskrivelserne af de hede eskapader, og 
Ken bider på krogen. En underholdende, forfri-
skende og anderledes roman om saftige fantasier.

Kærlighed 
i krigens skygge

Emilia Hansen
Den danske soldat
330 sider. 2022
Krig og kærlighed og to der ikke må få hinan-
den. Lilly drømmer om at blive dyrlæge, men 
som datter på et gods i Schleswig Holstein, for-
venter hendes far og stedmor, at hun giftes ind i 
den tyske overklasse. Hendes hemmelige kærlig-
hed, Tim, er markarbejder, og begge ved, at han 
absolut ikke er et passende parti. Tim sendes til 
Østfronten for at kæmpe i den tyske hær. Krigen 
ændrer alt, og ingen og intet er efter krigen som 
før. En gedigen roman. Velskrevet så man let 
lever sig ind i Lilly og Tims skæbner.

Pam Jenoff
Kvinden med den blå stjerne
381 sider. 2022
En rørende, stærk og varm roman der udspiller 
sig i Polen i 1942. Den 18-årige jødiske kvinde, 
Sadie, og hendes familie skjuler sig for nazisterne 
i Krakows kloakker. Ved en tilfældighed møder 
hun Ella, en velhavende men ensom ung kvinde, 
hvis kæreste er sendt i kamp ved fronten. De to 
kvinder udvikler et venskab, og på trods af Ellas 
stedmors stærke forbindelse til den tyske besæt-
telsesmagt, vælger Ella at risikere alt for at hjælpe 
Sadie og hendes familie. Men forholdene i Krakow 
forværres og desperationen i kloakkerne stiger.



Natasha Lester
Huset på Rivieraen
491 sider. 2022
Medrivende og velresearchet historisk roman om 
nazisternes kunsttyverier under 2. verdenskrig. 
Éliane er kunststuderende i Paris, under besæt-
telsen. Hun får til opgave at katalogisere konfi-
skerede kunstsamlinger fra jødiske familier. I 
hemmelighed dokumenterer hun, hvor de stjålne 
kunstværker sendes hen. 75 år senere er den 
australske modeekspert, Remy, på ferie i Frank-
rig. Ved et tilfælde opdager hun i en bog om 
forsvundne kunstværker, et maleri, som hendes 
familie har haft hængende på væggen i mange år. 
Tør hun se ind i sin families fortid?

Aslak Nore
Havets kirkegård
458 sider. 2022
Et velhavende og magtfuldt skibsrederdynasti - 
delt i to familiegrene - er truet af bitter arvestrid 
og afsløringen af et grusomt forræderi i fortiden. 
Hurtigruteskibet “Prinsesse Ragnhild” forliste 
efter en eksplosion ud for den nordnorske kyst 
i 1940. Vera Lind mistede sin mand og skrev 
senere i sine erindringer, hvad der skete den nat 
i oktober. Mange år senere begår Vera selvmord 
og barnebarnet, Sasha, vil undersøge sandheden, 
men Veras manuskript er forsvundet. Vidtfor-
grenet slægtsfortælling med masser af spænding 
og dramatik.

Kærlighedens 
mange farver

Becky Albertalli
Hvis det er os
448 sider. 2018
To unge drenge mødes tilfældigt i New York 
og en gnist opstår. Ben og Arthur må igennem 
mange forhindringer for at finde hinanden. Der 
er ingen lette løsninger, når tvivlen er med som 
sidevogn hele tiden. Ben og Arthur skiftes til at 
fortælle om de få uger hen over sommeren, hvor 
de dater og forsøger at finde ud af, hvad uni-
versets mening med deres møde er. En rørende 
roman i young adult-genren med masser af gode 
venner, nørdede finurligheder og komiske si-
tuationer. Ben og Arthurs videre liv kan følges i 
“Kun for os”.

André Aciman
Call me by your name
302 sider. 2018
En smuk og nuanceret roman om en skelsætten-
de sommer for den 17-årige Elio. I den italienske 
hede tiltrækkes han af den lidt ældre amerikaner, 
Oliver, der er sommergæst hos Elios familie. De 
indleder en erotisk affære, men må skilles, da 
sommeren er forbi. 15 år senere opsøger Elio 
Oliver i USA, men har det svært med, at Oliver 
er blevet gift og har børn. Oliver indrømmer, at 
han gennem årene har fulgt Elios liv på afstand. 
Begge må sande, at det virkelige liv og livet i fan-
tasien ikke altid kan forenes.

Bernardine Evaristo
Mr. Loverman
301 sider. 2022
Vidende, vittig og velplejet er en rammende 
karakteristik af den 74-årige Barry. Oprindelig 
fra Caribien, far til to voksne døtre og Carmels 
ægtemand gennem 50 år. Bag Barrys charme-
rende overflade gemmer han på en hemmelig-
hed. Gennem hele det lange ægteskab har Barrys 
hjerte banket for en anden, nemlig den jævnald-
rende Morris. Vil det lykkes Barry at komme ud 
af skabet? En varm og morsom fortælling fortalt 
fra Barrys perspektiv med kvikke replikker og 
skarp sarkasme, men også med en voksende selv-
indsigt og loyalitet over for familien.
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T.J. Klune
Under den hviskende dør
445 sider. 2022
Magisk og eventyrlig fortælling om Wallace Price 
der sendes ud på en lærerig rejse efter sin død. 
Wallace har i livet opført sig kynisk og egoistisk 
overfor andre, og ved mødet med færgeman-
den Hugo, der skal føre Wallace ind i de dødes 
rige, lærer han, hvordan man begår sig som ånd. 
Wallace er langt fra tilfreds med situationen, 
men efterhånden går det op for ham, at han har 
spildt sit liv og han søger nu at finde fred, mens 
uret tikker og den hviskende dør venter. Under-
holdende, rørende og tankevækkende roman om 
rummelighed og kærlighed i mange former.

Mysterier i 
vandkanten

Richard Osman 
Torsdagsmordklubben
443 sider. 2021
Britisk hygge-krimi kaldes denne populære 
roman. Blandet med hyggen er også en velfortalt 
og underholdende historie om fire pensionister 
med meget forskellige personligheder, men med 
en fælles interesse for uløste kriminalsager. My-
sterierne bliver dog meget virkelige, da der plud-
seligt sker to mord og knoglerne fra et gammelt 
mordoffer dukker frem ved det kloster, hvor 
pensionisterne bor i et luksus-seniorfællesskab. 
Torsdagsmordklubben går i aktion, og det viser 
sig, at de er et formidabelt team.

L.J. Ross
Bugten - et sommermysterie i Cornwall
265 sider. 2022
Hvorfor blev hun skubbet ned på skinnerne foran 
toget på South Kensington Station - og af hvem? 
Det spørgsmål hjemsøger Gabrielle, selvom hun 
et halvt år efter har lagt London bag sig, og har 
slået sig ned som forpagter af en café og boghan-
del i den lille kystby Carnance i Cornwall. Byens 
lokale kunstner, Luke, har også sine sorger at slås 
med. Gabrielle får langsomt øjnene op for styrken 
i venskaber og en spirende ny kærlighed. En bog 
med en perfekt blanding af romantik og et over-
raskende krimiplot.

Gretelise Holm
Smukke mand - kærlighedskrimi
366 sider. 2022
Kærlighedskrimi om den 25-årige kørestolsbru-
ger, Miriam, der er frivillig rådgiver for sexar-
bejdere og narkomaner i Connies Krisecafé, og 
absolut modstander af købesex. Men selv benyt-
ter hun sig af en mandlig escort for at slippe af 
med sin jomfruelighed. Samvittigheden nager 
- og følelserne spirer. Samtidig involveres hun i 
sagen om en forsvundet prostitueret og politiets 
fund af to myrdede personer. En velkomponeret 
historie med tunge dilemmaer, der nok kan sætte 
tankerne i gang.

Anders de la Motte 
Døden går til fremvisning 
- en puslespilskrimi
366 sider. 2022
Humoristisk og ironisk hyggekrimi hvor handlin-
gen er henlagt til det idylliske Skåne. En TV-ken-
dis møder stor modstand i lokalsamfundet, da 
hun vil opføre moderne ferieboliger. Men hvem 
hader hende så meget, at de vil slå hende ihjel? 
Det umage efterforskerpar, den lidt kantede Peter 
Vinston fra Stockholm og den lokale, uerfarne 
Tove Esping, arbejder sammen om at opklare 
mordet. Lokalområdet er befolket af mange 
herlige og excentriske typer, og på trods af det 
makabre mord er underholdningsværdien høj.


