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Når litteraturen tager udgangspunkt i et bestemt 
sted, kan den tegne både fysiske og mentale 
landkort. Med bøgerne fra denne liste kan du 
enten forberede dig på din næste ferie, mindes 
den forrige – eller bevæge dig steder hen, som 
du aldrig får mulighed for at besøge i virkelig-
heden. 
Rigtig god tur!

Auður Ava Ólafsdóttir
Miss Island
Vi er på sagaøen i 60’erne, hvor den unge 
forfatterspire Hekla rejser fra et lille bondesam-
fund vestpå til Reykjavik med sine få ejendele 
og en Remington skrivemaskine. Gennem 
askeregnen fra vulkanudbrud og lugten af kogt 
fårekød ser vi en tydelig kontur af den islandske 
folkesjæl – en nation af digtere og drømmere. 

Lars Saabye Christensen
Byens spor, bd. 1: Ewald og Maj 
Gennem de tre meget velskrevne bind af 
”Oslotrilogien” følger vi familien Kristoffersen, 
deres omgangskreds og deres bydel gennem 
mere end tyve år. Byen Oslo er beskrevet så 
levende, at man vil kunne finde vej efter bogen. 
Det er en tid med håb og drømme, men også 
med sorg og modgang – en stor læseoplevelse!

Are Kalvø
Hyttebog fra helvede (79.69) 
Førhen gik de i byen, men nu er han ved at 
miste sine venner til naturen. Forfatteren er 
også stand up-komiker og kommer her med et 
humoristisk og satirisk opgør med nordmæn-
denes glorificering af friluftslivets glæder og 
deres – ifølge ham - mærkværdige forhold til 
fjeldvandring og det primitive hytteliv. 

Suzanne Brøgger
Norsk omelet – epistler & notater (95.3)
På en antropologisk færd gennem Norge og i 
samtaler med kunstnere og samfundsdebattø-
rer borer forfatteren efter de kulturbærende lag i 
et forsøg på at finde landets særpræg. Brøgger 
bruger i høj grad Norge som spejl for problem-
stillinger, der præger hele den vestlige verden 
i dag og medtænker selvfølgelig også sin egen 
position. Bør nydes i små doser.

Kjell Westö
Dragerne over Helsingfors
I denne udviklings- og slægtshistorie følger vi 
to generationer, Riku, Marina, Dani og deres 
komplicerede forhold til både deres far Henrik 
og indbyrdes mellem de tre søskende. Sport, 
forretninger, økonomisk velstand og mangel på 
samme, kærlighed, familieforhold og samfunds-
udviklingen hos vores fjerne nordiske naboer er 
alle vægtige elementer i historien. 

Jonas Gardell
Til minde om en betingelsesløs kærlighed
En biltur tværs gennem Sverige mod familiens 
sommerhus danner rammen om Jonas Gardells 
autofiktive beskrivelse af dels sin egen barndom 
og ungdom, dels beretningen om hans mors 
liv, ægteskab og demens. Det er trist, filosofisk, 
humoristisk og rørende, med stor detaljerigdom 
og mange spring i tid.

Ole Andersen
Ved et hus i Småland (99.4) 
Danske Ole Andersen er naturelsker og fotograf 
og har gennem 45 år haft et lille øde beliggende 
hus i Sverige. Han tager læseren med ind i sin 
hverdag, der ud over vedligeholdelsen af det 
gamle hus mest handler om at udforske det 
idylliske smålandske landskab, der omgiver 
ham i hans afslappede hverdag.

James Rebanks
Fårehyrdens dagbog (99.4) 
Man kommer helt ned i gear med de maleriske 
beskrivelser fra Lake District i England, hvor 
kapitlerne følger årets gang som fårehyrde. En 
stille og eftertænksom hverdagsfortælling, som 
er opslugende og meget nærværende.

Libby Page
Kate og Rosemary
Den nyuddannede journalist Kate skal skrive 
om lukningen af friluftsbadet i Brixton og møder 
den ensomme Rosemary på 86. Snart opstår 
der et uventet venskab på trods af aldersfor-
skellen. Gennem henholdsvis den unge og 
den ældre kvinde tegnes også et billede af et 
London før og nu, hvor friluftsbadet bliver et 
uforanderligt omdrejningspunkt.



Jenny Colgan
Den lille butik med de lykkelige slutninger 
Nina elsker sit arbejde som bibliotekar, men 
da biblioteket lukker, øjner hun muligheden for 
at forfølge sine drømme og skabe sig et nyt liv 
som boghandler. Pludselig er hun selvstændig, 
bor på landet i Skotland og skal træffe en 
masse beslutninger selv – heldigvis har hun alle 
sine yndlingsbøger med i sin mentale rygsæk.

Donal Ryan
Fra et smult og stille hav 
Irlands store samtidsfortæller trækker linjen 
tilbage til Joyces ”Dublin-historier”. Vi hører 
stemmerne fra tre mænd, tre meget forskellige 
liv, der ved et tilfælde væves ind i hinanden. 
Farouk er traumatiseret bådflygtning fra Syrien, 
Lampy plages af spørgsmål om sin ukendte far 
og en hjerteknusende kærestesorg, mens John 
ønsker syndsforladelse for et langt livs synder.

Marcia Willett
Huset i Buckley Street
Cara sælger sit hus i London efter sin mands 
død og flytter midlertidigt ind hos sin bror i en 
lille landsby i Devon. Hun møder en overra-
skende venlighed og får lyst til at bosætte sig i 
området. Ud over en række romantiske forvik-
linger beriges læseoplevelsen af mange lækre 
beskrivelser af vandreture i hedelandskaber og 
ved gyldne strande. 

Rachel French
På tur i Jane Austens England (43) 
Oplagt for den litterært interesserede rejsende 
er denne guide til byer og områder i England, 
der på forskellig vis har spillet en rolle i Jane 
Austens liv, hendes romaner eller filmatiserin-
gerne af dem.

Torben Kitaj
Berlinernes Berlin (44.4)
En fin og anderledes beskrivelse af en by, som 
mange danskere kender og elsker, baseret på 
interessante interviews med danske tilflyttere 
om deres forhold til byen og med mange fine 
fotos.

Håkan Nesser
Elleve dage i Berlin
Det giver en anden oplevelse af byen at se 
den gennem Arnes øjne – han er ikke alt for 
klog, men har forladt hjembyens trygge rammer 
og er rejst til Berlin for at finde den mor han 
aldrig har kendt. Det viser sig at være en svær 
opgave, men heldigvis for den godtroende 
Arne møder han hjælp fra byens indbyggere og 
sanser ikke de farer han udsættes for. 

Robert Menasse
Hovedstaden
Satirisk kalejdoskopisk roman om EU, der 
følger en række mennesker i Bruxelles af 
forskellig nationalitet og deres kvaler med et 
jubilæumsevent, der sætter hele den europæi-
ske hovedstad på den anden ende. Personerne 
er alle tegnet med stor indlevelsesevne og flair 
for det absurde. 

Sarah Jio
Alle blomsterne i Paris 
Gribende roman med to tidsspor, hvor vi følger 
to kvinder i Paris med hver deres tragiske 
livshistorie - én i nutiden, én under 2. verdens-
krig. Caroline har mistet sin hukommelse efter 
en ulykke og vender tilbage til et ensomt liv i 
en lejlighed, der tidligere var Célines, hvis far 
havde jødiske aner.

Nina George
Den lille franske bistro
60-årige tyske Marianne er så kuet af sin tyran-
niske mand, at hun på en glædesløs tur til Paris 
er klar til hoppe i Seinen. Skæbnen vil, at hun 
i stedet havner i Bretagne og dumper ned i et 
farverigt miljø omkring en bistro. Det bretonske 
miljø charmerer læseren helt ind i hjertekulen 
og vækker øjeblikkelig rejselyst.

Michel Bussi
Sorte åkander 
En krimi om kunst, der oser af tyk fransk stem-
ning. Levemanden og kunstelskeren Jérôme 
Morval bliver fundet myrdet ved åen, der løber 
igennem Monets berømte have i Giverny. Mor-
det sætter grå hår i hovedet på det lokale politi, 
da tre kvinder i forskellige aldre er indblandet 
på mystisk vis.



Lars-Henrik Olsen
Louise
Gådefuld kærlighedsroman om en midaldrende 
forfatter, der rejser til Provence for at bearbejde 
sorgen over at have mistet sin kone. Her 
oplever han en spirende forelskelse i den unge 
Louise – men hun har en hemmelighed, der 
truer hendes liv. Bogen er skrevet i et sanseligt 
sprog, der dvæler ved dufte og smagen af 
lækre franske retter, og den minder om en 
blanding af Hemingway og Leif Davidsen. 

André Aciman
Call me by your name 
Duften af italiensk sommer stråler nærmest op 
fra siderne i bogen bag den fremragende film. 
Den unge Elios bor ved den italienske riviera 
sammen med sine forældre og den lidt ældre 
og meget charmerende Oliver, som hjælper 
Elios’ far. Elios udvikler dybere følelser for Oli-
ver, og de indleder et intenst kærlighedsforhold, 
der dog ikke kan vare ved.

Domenica de Rosa
To uger i Toscana 
Syv håbefulde forfattere er taget på et to 
ugers skrivekursus på Castella della Luna i det 
smukke Toscana, en lille borg fra 1200-tallet, 
som nu er indrettet til hotel. Den varme sol, den 
lækre mad og de smukke omgivelser nærer 
både forfatterdrømme, kærlighed og jalousi.

Sue Moorcroft
En sommer i Italien 
Mere romantik i den italienske sommervarme: 
Engelske Sofia har plejet sin syge far, og da 
han dør rejser hun til hans fødeby i Italien for 
at slappe lidt af – og samtidig finde ud af mere 
om faderens familie og den hemmelighed der 
gjorde, at han mistede kontakten med dem. 
Men så dukker den lækre turist Levi op på sin 
motorcykel … 

Emylia Hart
Hotel Tusind Lys 
En varm kærlighedsroman, krydret med ro-
mantisk middelhavsstemning. Da Kits mor dør, 
vælger hun at rejse til den italienske ø Elba for 
at opsøge sin ukendte far, som er indehaver af 
det idylliske Hotel Tusind Lys. Hun møder også 
faderens søn, Oliviero. De to er tiltrukket af hin-
anden, men hun afviser ham, da hun formoder 
han er hendes halvbror.

Andrea Camilleri
Sporet i sandet 
Hvis man kan lide sin krimi krydret med mad-
beskrivelser, humor og stemning fra Sicilien, 
kan man læse de mange bind i serien om kri-
minalkommissær Montalbano. Nr. 12 byder på 
en spændende historie om ulovlige hestevæd-
deløb blandt det sicilianske jetset.

Nadia Dalbuono
Amerikaneren 
Kriminalkommissær Scamarcio kaldes ud til et 
dødsfald ved Ponte Sant Angelo tæt på Peters-
kirken. En velklædt mand hænger fra broen; 
det ligner et selvmord, men er det ikke. Mafiaen 
er involveret, og et kompliceret spil er i gang. 
Et flydende sprog med en god dialog giver 
plads til beskrivelse af stederne og de særlige 
magtforhold i Italien.

Antonio Manzini
Sort piste 
En moralsk anløben politikommissær fra Rom 
er ufrivilligt blevet forflyttet til de naturskønne, 
men kolde bjergegne i de norditalienske alper 
og må modvilligt kaste sig ud i opklaringen af 
en barsk mordsag på en lokal hotelejer. 

Sanne Bjerg
Fejltagelsernes bog 
Romanen er skrevet med stor kærlighed til 
Barcelona og fodbold. Man følger en hel op-
gang – dog med fokus på skakspilleren Vaclav, 
der skriver på en bog om fejltagelser. Netop 
ved en fejl får han en klient, som tror, at Vaclav 
kan skaffe ham en kontrakt med FC Barcelona. 
Denne fejl får vidtrækkende konsekvenser.

Camilla Davidsson
Under mælkevejens stjerner 
Da karrierekvinden Emma svigtes af sin store 
kærlighed, vælger hun at opsige sit job og tage 
på pilgrimsvandring på Caminoen. På rejsen 
møder hun en broget skare af mennesker, hver 
med deres historie, og hun oplever omsorg, 
kærlighed og uventet dybe relationer.

Du kan læse e-bøger på 



Lena Ackebo
Verdens smukkeste mand 
Søstrene Mona og Barbro har ingenting til fæl-
les, og med skiftende synsvinkel illustreres det, 
hvordan de konstant taler forbi hinanden. For at 
blive tættere rejser de to sammen til Mallorca, 
hvor Mona falder for en solbrun restaurantejer. 
Efter en uge under sydens sol er alt forandret i 
en feelgood roman med noget på hjerte. 

Mari Jungstedt
Et forjættet land
Ægteparret Linda og Bengt er en del af den 
koloni af skandinaver, der har bosat sig på den 
varme solskinsø Gran Canaria. Men så bliver 
Linda fundet død, en turistbus bliver sprængt 
i luften og dernæst en restaurant. Under efter-
forskningen kommer vi tilbage til 1950’erne, 
dengang charterturismen startede på øerne. 

Thomas Rydahl
De tre paver 
Den spændende krimitrilogi om taxachauf-
føren og privatdetektiven Erhard Jørgensen på 
Fuerteventura afsluttes med dette bind. Erhard 
er mere træt, slidt og på flugt end nogensinde 
før, da han i arbejdet for en mafiaboss tager 
os med ind bag kulisserne på Kanarieøernes 
turistområder.  

Rachel Cusk
Omrids
På vej til et skrivekursus i Athen falder den 
unavngivne kvindelige forfatter i snak med sin 
græske sidemand. Som en magnet drager hun 
andres livshistorier til sig, og hendes ophold i 
den græske varme bliver én lang neddykning i 
andre menneskers skæbner og fortællinger. Det 
giver en anderledes og fascinerende læseop-
levelse.

Victoria Hislop
Postkort fra Grækenland 
Ellie hader sit job og længes efter at finde 
meningen med livet. En række postkort fra en 
ukendt afsender og en dagbog fra Græken-
land lokker hende på en rejse med disse som 
udgangspunkt. Velskrevet og underholdende 
roman om menneskeskæbner og livshistorier 
fra det varme, gæstfrie og smukke Grækenland.

Lucinda Riley
Helenas hemmelighed
Den tidligere balletstjerne Helena vender 
tilbage til sommerhuset på Cypern efter 24 år, 
og sammen med sønnen Alex oplever hun en 
sommer, hvor fortidens hemmeligheder ikke 
længere kan skjules, og hun må stå ved sine 
livsvalg. Læseren efterlades med en følelse 
af selv at have mærket sommerheden og det 
cypriotiske landliv. 

Orhan Pamuk
Den rødhårede kvinde 
Nobelpristageren er i topform i denne nærmest 
mytiske fortælling om fædre og sønner, der kan 
læses som en lignelse over udviklingen af det 
moderne Tyrkiet. Cem er en 16-årig dreng, 
som får job som brøndgraver uden for Istanbul 
og forelsker sig i en noget ældre kvinde. Vi 
følger Cem til han 30 år senere pludseligt 
konfronteres med fortiden. 

Elif Shafak
Arkitektens lærling
Den unge indiske elefanttæmmer Jahan 
ankommer til den kosmopolitiske by Istanbul
i 1540, hvor han får en plads i sultanens over-
dådige palads. Chefarkitekten Mester Sinan 
lægger mærke til ham og antager ham som 
lærling. Mesteren står bag store eksisterende 
bygningsværker, som stadig kan besøges. Selv 
om skelettet er historiske begivenheder, er det 
først og fremmest en fantastisk fortælling.

Peter Højrup
Til stranden 
Fabulerende og lyrisk prosa om tre gamle 
kollektivvenner, der holder ferie i Tyrkiet med 
deres familier. Trods afslapning i varmen er 
stemningen trykket, og mange fortielser gør det 
svært at opretholde fællesskabet. Fortæller-
stemmen skifter hyppigt fra den ene person til 
den anden, og man fornemmer en indestængt 
vrede, der ulmer under overfladen.

Aminetta Forma
Altmuligmanden 
I 2007 kommer en engelsk kvinde til Kroatien
med sine to teenagere for at istandsætte et 
forladt hus, de har købt som sommerbolig. 
De hyrer den lokale Duro som altmuligmand. 
Han er sympatisk og vidende, har altid boet på 
egnen, og han husker godt. Meget læsværdig 
roman om borgerkrigens betydning for det i dag 
så populære feriested. 



Helene Thau
Adrien
En ung dansk kvinde blaffer og vandrer gen-
nem Balkan, især det solvarme Grækenland. 
Undervejs slår hun følge med franske Adrien, 
som hun forelsker sig i. Hjemme igen stram-
mer det borgerlige liv, og hun drager atter ud 
i verden, denne gang på en regnvåd cykeltur 
gennem Tyskland. 

J. P. Monninger
Vejen til dit hjerte 
Amerikanske Heather er på en nøje planlagt 
rundrejse gennem Europa. Hun møder Jack, 
som bruger sin bedstefars gamle dagbog som 
guide på rejsen. Selvom Heather og Jack er 
meget forskellige, falder de for hinanden med 
et brag. Der er dybde i den romantiske historie, 
ligesom beskrivelserne af de europæiske byer 
får os med helt ind bag turistattraktionerne.

Kamilla Hega Holst
På træk
Her møder vi den uge Kaya, der afkræftet med 
en diskusprolaps har forladt sine to børn og 
ekskæresten og er rejst til Pattaya i Thailand
på ubestemt tid for at besøge morfaren, der har 
boet i landet i mere end 30 år. Kayas historie 
fortælles i tilbageblik, og gradvist oprulles 
beretningen om en menneskelig tragedie med 
svigt, dødsfald og utroskab.

Katy Colins
Destination – Thailand 
Forestil dig Bridget Jones som backpacker, så 
har du et rimeligt bud på tonen i denne delvist 
selvbiografiske romantiske komedie. Georgia 
bliver forladt foran alteret, og desperat og 
ulykkelig rejser hun til Thailand for at genvinde 
selvtilliden og lykken.

Keigo Higashino
En midsommerligning  
For at opklare et mystisk dødsfald må fysikeren 
Yukawa og politimanden Kusanagi finde 
sammenhængen mellem den afdøde og et 16 
år gammelt drab. Selve plottet spiller dog en 
mindre rolle i forhold til skildringen af livet på et 
familiedrevet pensionat ved Japans kyst og de 
hemmeligheder, der gemmer sig der.

Guillaume Musso
Central Park
Man ser kortet over Manhattan for sig, mens 
man jager igennem denne konstant uforudsi-
gelige psykologiske thriller om Alice og Gabriel, 
der en tidlig morgen vågner op på en bænk i 
Central Park, låst fast til hinanden med hånd-
jern. De kender ikke hinanden og aner ikke, 
hvor de er. Sammen må de gå på jagt efter den 
overraskende sandhed. 

Sara Maria Glanowski
Skyggebokser (30.2863) 
Forfatteren bor i New York og dækker USA for 
både danske og udenlandske medier. Hun er 
kommet tæt på mennesker de færreste af os 
har kendskab til og tegner her tre portrætter af 
livet på skyggesiden – tre stærke fortællinger, 
som især fortæller om had, frygt og diskrimi-
nation. 

Jane Harper
Tørke
Sørgeligt aktuel fortæller denne krimi samtidig 
en historie om hvad klimaforandringer gør ved 
landskabet og menneskene, der bebor det. Den 
australske politimand Falk vender tilbage til sin 
barndomsby for at deltage i en vens begravelse 
og bliver inddraget i opklaringen af en tragisk 
sag.

Deon Meyer
Tretten timer
Alle med interesse for det fjerne rejsemål Cape 
Town bør læse denne spændende krimi om en 
kvindelig turist på rædselsslagen flugt gennem 
byens gader og vicekriminalkommissær Benny 
Griessel, der skal opklare det mord, hun har 
været vidne til. De fine beskrivelser af byen og 
et kulturelt anderledes miljø virker så autenti-
ske, at man føler og ser dem selv. 

Thomas Boberg
Africana
Rebecca har rødder i Ghana og rejser til Afrika 
sammen med sin nye kæreste Thomas, der er 
rodløs og på én og samme tid rejser væk fra 
noget og hen imod noget andet. En overrump-
lende og sansemættet roman om at rejse og 
være rejsende. 
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