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Jeffrey Archer:  Hvor der er vilje, Faderens 

synder, En velbevaret hemmelighed, Pas på 

hvad du ønsker dig, Mægtigere end svær-

det, Men der kommer en time, Her var en 

mand 

Romanserie om klasseforskelle, familie-

hemmeligheder og kærlighed. 

David Grossman: Da Nina vidste 

Slægtsroman om en israelsk familie. Ni-

na, datter af Vera, som blev sendt i den 

jugoslaviske fangelejr Goli Otok efter 2. 

verdenskrig, forsoner sig med fortiden, 

da tre generationer i familien rejser til 

Jugoslavien for at filme fortiden, og se 

hinanden i øjnene 

Annette Bjergfeldt: Højsangen fra Paler-

movej 

Pigen Esther bor med sin familie i huset 

på Palermovej, som hendes morfar med 

store drømme købte i 1921, og som nu 

har været rammen om familien i tre ge-

nerationer 

Barbara Taylor Bradford: Troskabens 

bånd 

Familien Ingham lever i harmoni på de-

res gods Cavendon Hall. En dag voldta-

ges familiens 17-årige datter Daphne, og 

hun bliver med barn. Hvordan skal æren 

og positionen bevares? Redningen bliver 

et ægteskab med den velhavende Hugo 

Stanton 



Anna Elisabeth Jessen: Om hundrede år  

En stor familiehistorie fortalt fra skiftende 

perspektiver i hundrede nedslag - et for 

hvert år fra 1914 til 2014 

Anne B. Ragde: Berlinerpoplerne, Ere-

mitkrebsene, Ligge i de grønne enge, 

Altid tilgivelse, Liebhaverne, Datteren 

Norsk slægtsroman om de 3 brødre Tor, 

Margido, og Erlend. 

Britt Karin Larsen: Der vokser et træ i 

Mostamägg, Himmelbjørnens skov, 

Som stenen skinner, Før sneen kommer, 

Det synger i løvet, Som træet falder, 

Koldere mod natten 

Skovfinnerne bor i de dybe skove på 

grænsen mellem Norge og Sverige, de 

lever i pagt med naturen med bjørne-

jagt, magi, overtro og stærkt sammen-

hold  

Thomas Mann: Buddenbrooks  

Lybecker-patricierslægt gennem fire ge-

nerationer fra omkring 1820 til 1900-

tallets begyndelse 



Juha Seppälä: Mr. Smith 

På Det Karelske Næs og i Skt. Petersborg er 

problemløseren Mr. Smith på jagt efter hi-

storien om sin farfar, Hr. Schmidt, og dennes 

mystiske manuskript. En kalejdoskopisk, hi-

storisk roman centreret om grænsen mel-

lem Finland og Rusland 

Simon Stranger: Leksikon om lys og 

mørke  

Roman der bygger på den virkelige histo-

rie om forfatterens svigerfamilie, den 

norsk jødiske Komissarfamilie og Gesta-

pos håndlanger i Trondheim Henry Oli-

ver Rinnan 
Lisa Wingate: Inden vi blev jeres 

I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med 

sine yngre søskende på familiens husbåd 

på Mississippi-floden. Senere ender bør-

nene på et børnehjem, hvor Rill må 

kæmpe med at holde modet oppe og sø-

skendeflokken samlet 

Alice Zeniter: Kunsten at miste  

Slægtsroman der følger en algerisk fami-

lie gennem tre generationer. Naïmas far-

far måtte flygte ud af Algeriet ved 

uafhængighedskrigens afslutning i 1962. 

Familien starter forfra i Frankrig, men 

det er svært at finde ud af hvem man er, 

når man hverken er helt algerisk eller 

helt fransk 


