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 Fredrik Backman: Dit livs handel 

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? 

 Joanna Bolouri: Hjem til jul  

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? 

 Jenny Colgan: Jul i det lille bageri på strandpromenaden 

Det er juletid, men Polly har alt for travlt med at bekymre sig og arbejde til at 

hygge med Huckle. En person fra hendes fortid dukker op, og Kerensa har en 

måske katastrofal hemmelighed 

 Jenny Colgan: Jul på den lille skotske ø 

Det er december på den lille skotske ø Mure, men juleforberedelserne er på-

virket af kærlighedsproblemer. Hyggelig roman med et tvist af livets alvor for 

læsere af romantiske underholdningsromaner 

 Jenny Colgan: Rosie Hopkins' søde jul 

Rosie Hopkins er lykkelig i idylliske Lipton. Slikbutikken går godt og julen nær-

mer sig, men der er drama på vej til den lille by. Hvordan skal det gå med 

slikbutikken, hvis byens skole lukker? 

 Søren Ellemose: Sort sne  

Krimi. Den dysfunktionelle familie, Konradsen, er samlet til jul i Villa Hinden-

burg. 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 



 Maria Ernestam: Brækkede ben og bristede hjerter : en helt umulig jul 

Lisbeth er 42 år og single. Alt går galt op til jul. En vandskade truer hendes 

gamle køkken, og skolelederen vil give hendes elskede idrætstimer til en ny 

lærer. Men gode venner og en sød håndværker kan måske hjælpe? Hyggelig, 

svensk chick lit for voksne kvinder 

 Annika Estassy: En sang for Hedda 

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? 

 Jenny Fagerlund: 24 gode gerninger 

Emma mistede sin mand i julen for 2 år siden. Alt virker helt meningsløst, 

men nu hvor julen nærmer sig igen, kan hun ihvertfald gøre noget for andre. 

Det viser sig at blive hendes redning 

 Elly Griffiths: Det første juletræ 

En charmerende julehistorie om arkæologen Ruth Galloway og alle de andre 

karakterer fra Elly Griffiths elskede krimiserie 

 Jeanett Veronica Hindberg: PS. trænger til risalamande (og adventsdiller) : 

en underskudsramt jul 

Jeanett Veronica Hindberg hader julen. Alt for meget færdigkøbt risalaman-

de, ingen mænd og en galoperende socialfobi. December kan give enhver 

lyst til at skrige sine frustrationer ud til resten af verden 

 Francesca Hornak: Julen varer længe  

Den engelske familie Birch må holde juleferie isoleret i deres landsted ved 

Norfolk. Det får hemmeligheder og fortielser til at vælte frem. Kan kærlighe-

den og familien holde til det? 



 Sophie Kinsella: En shopaholics jul 

Becky og Luke skal holde jul for allerførste gang. Det kan vel ikke være så 

svært? Den kendte shopaholic forsøger at klare netshopping, at være bære-

dygtig og et godt menneske på én og samme tid 

 Sarah Morgan: Vintersøstre 

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 forfærdelige ulykke, der sket for 25 år siden 

 Susan Sallis: Den store drøm 

Holly og Mark tilbringer for tolvte gang juleferien i elskelige onkel Regs lille 

feriehuskoloni i Somerset, og de oplever, at ikke alene deres egne, men også 

de øvrige feriegæsters problemer drejes i konstruktiv retning 

 Ali Smith: Vinter  

Sophia Cleaves har inviteret sønnen Art og hans veninde til at holde jul hos 

sig i sit store hus i Cornwall. Hun får også ufrivilligt besøg af sin søster Iris, 

som hun ikke har set i 30 år 

 Dorthe Studsgarth: Himlen over København  

Med humor fortælles om seks forskellige mennesker, der bringes ud af kurs, 

da et kraftigt snevejr lammer København en dag kort før jul. Kaos opstår, 

men heldigvis også andet 

 Vintermord 

Kriminoveller der alle foregår om vinteren og især ved juletid 


