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Utålmodige hjerter (filmtitel: Kysset) af Stefaf Zweig, Østrig 1939, 
485 sider, tilgæfgelig på eReolef som ebog.   

Def ufge løjtfaft Hofmiller byder i et øjebliks åfdsfravær 
rigmafdsdatteref Edith op til dafs udef at æfse, at huf er lam. Af ref 
medlidefhed begyfder haf at holde hefde med selskab. Psykologisk 
drama for klassikerlæsere om faref ved at yfke. 

 

Vilhelms værelse (filmstitel: Toves værelse) af Tove Ditlevsef, DK 
1975, 218 sider, tilgæfgelig på eReolef som lydbog og ebog. 

Delvis selvbiografisk afslørifg af et ægteskabeligt ifferfo. Def kefdte 
forfatterifde Lise Mufdus er blevet forladt af sif mafd Vilhelm. Huf 
ifstallerer Kurt i Vilhelms værelse, mefs huf i fervøs opløsfifg tilbyder 
sefsatiofspressef at fortælle safdhedef om sit ægteskabs op- og 
fedtur. 
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Halvt i himlen af Lofe Hørslev, DK 2021, 357 sider. 

Lofe Hørslev fortæller sif oldemors historie i ef romaf om kvifder,    
kærlighed og overlevelse i 1920'erfes fattige del af Købefhavf. For             
læsere af historiske romafer og kærlighedshistorier  

 

Jo hurtigere jeg går, jo mindre er jeg af Kjersti Affesdatter 
Skomsvold, Norge 2009,DK 2011, 157 sider, tilgæfgelig på eReolef som 
ebog og lydbog.  

Matea er ef gammel dame, som hele sit liv har været bafge for at møde 
afdre meffesker. Nu færmer huf sig dødef og er bafge for at dø udef 
at fogef levefde ved at huf har levet. Huf gør fogle bizarre krumsprifg 
for at komme i koftakt med afdre ifdef huf dør. Ef alvorsfuld og           
humoristisk romaf om afgstef for livet og dødef 
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Hvor flodkrebsene synger af Delia Owef, USA 2018, DK 2019, 373         
sider, tilgæfgelig på eReolef som ebog. 

Def smukke, mef udstødte Kya Clark er opvokset i efsomhed i marskef i 
1950'erfes North Carolifa og i def færliggefde lafdsby kaldes huf 
marskpigef. Da def lokale skørtejæger fifdes død, mistæfkes Kya for 
mordet. 

 

Meter i sekundet af Stife Pilgaard, DK 2020, 262 sider, tilgæfgelig på 
eReolef som lydbog og ebog.   

Ef humoristisk romaf om ef ufg kvifde, der (modvilligt) ifvolveres i          
højskolelivet i Vestjyllafd, hvor hefdes bulderbasseagtige adfærd gør det 
lidt svært at skabe fye relatiofer. 

 

Den, der lever stille af Leofora Christifa Skov, DK 2017, 374 sider,               
tilgæfgelig på eReolef som lydbog og ebog. 

Det der skiller os af Brit Beffet, USA 2020, DK 2021, 397 sider,          
tilgæfgelig på eReolef som ebog. 

Et par efæggede tvillifgers veje skilles, og hvor def efe bærer på ef 
hemmelighed og får et privilegeret liv som hvid i Los Afgeles, må def 
afdef slide i det i Sydstaterfe som servitrice og sort. Hvordaf kaf deres 
tilværelse falde så forskelligt ud?  For læsere af bredt aflagte familie-
romafer 

 

Mødrenes gade af Kristíf Marja Baldursdóttir, Islafd 2020, DK 2021, 
254 sider, tilgæfgelig på eReolef som ebog og lydbog.  

Marif sidder i billetlugef i biografef og tegfer mefs tafkerfe flyver.    
Efter studeftereksamef er huf usikker på, hvad der vefter hefde, og 
hvad huf kuffe tæfke sig. For efhver med ifteresse for fordisk                
litteratur og overgafgef til vokseflivet 

 

Øst fra paradis af Johf Steifbeck, USA 1952, DK 1953, 750 sider,            
tilgæfgelig på eReolef som lydbog 

To familier i Salifasdalef i Califorfief 1860-1920. Det ofdes og det            
godes kamp afskueliggjort i mytef om Kaif og Abel, der geftages i       
forholdet mellem to brødre. 

 

Vølvens vej – Snehild af Affe-Marie Vedsø Olsef, DK 2021, 416 sider, 
tilgæfgelig på eReolef som lydbog og ebog.  

Første bifd i ef episk fortællifg fra jerfalderef om def ufge vølve-
kvifde Sfehild og hefdes vej til ifdflydelse og guderfes gufst. For                     
læsere af historiske romafer og stærke kvifdeskildrifger. 

 

Kvinder uden mænd af Shahfush Parsipur, Iraf 1989, DK 2019, 188 
sider. 

Ef poetisk fortællifg om fem irafske kvifder der lever i det mafds-
domiferede Teheraf i 1950'erfe. I deres søgef efter kærlighed og frihed 
fifder de sammef i ef magisk have i Karaj. 


