
En let bog 
– til voksne



En god historie 
De går i viking
Lars Holmgård Jørgensen  
Vladim, Kian og Salvie er trælle hos bonden Eik. Gårdens 
mænd tager på togt, og bryden Gunnar skal styre gården. Han 
forsøger at voldtage Salvie, og Vladim dræber ham. For at 
overleve må de tre flygte, men det går ikke helt efter planen. 

Til Døden
Jørgen Munck Rasmussen 
En historisk roman fra det gamle Rom. Victor er gladiator. Han 
vinder over alle sine modstandere og bliver en fri mand. Victor 
bliver forelsket i præstinden Livia - og hun i ham. Men for at få 
sin elskede bliver Livia nødt til at flygte fra templet.

Pelle Erobreren    
Martin Andersen Nexø
En varm, men også til tider barsk fortælling om drengen Pelle 
på 8 år og hans far Lasse. De tager fra Sverige til Bornholm 
den. 1. maj 1877 – og hverdagen på ”Stengården” begynder.
Pelle oplever mange uhyggelige ting, men han er en meget 
glad dreng, og han kommer altid godt ud af problemerne. 
Lasse er en meget kærlig far, og han gør alt, hvad han kan for 
Pelle.

Kongens fald  
Johannes V. Jensen  
Kongens fald er en historisk roman om 1500 tallet i Danmark. 
Bogen blev i 2000 valgt som den bedste danske roman. Den 
handler om den fattige student Mikkel Thøgersens omtumlede 
skæbne i tiden omkring det stockholmske blodbad. (Bogen er 
i 4 dele) 

Den lukkede bog 
Jette Kaarsbøl     
En ensom kvinde fortæller sin livshistorie. Hun er gift med en 
læge. Hun fortæller sin historie om mødet med mange kendte 
kultur-personligheder fra 1800-tallets København.  

Klinkevals 
Jane Aamund  
Klinkevals er beretningen om dengang forfatteren Jane 
Aamunds farmor mødte hendes farfar. Den handler om hele 
hendes store familie på Christianshavn, med skøre onkler og 
skrappe tanter. Historien fortsætter i bogen ”Juliane Jensen”.   

Skatteøen 
Robert Louis Stevenson 
Den klassiske sørøverhistorie om drengen Jim, der tager af 
sted til Skatteøen for at finde Kaptajn Flints skat. Da en gam-
mel pirat indlogerer sig på den kro, Jims familie ejer, bliver 
drengen involveret i en spændende jagt på en forsvundet 
skat. Skatteøen er en af verdenslitteraturen store klassikere 
– og med rette. Historien er utroligt spændende, og den ene 
hæsblæsende begivenhed afløser den anden.                                             

Oliver Twist 
Charles Dickens  
Den klassiske historie om en forældreløs drengs liv på et 
fattighus og blandt forbrydere i London. Han flygter fra fat-
tighuset og havner i kløerne på skurken Fagin. Han leder en 
tyve-bande, som oplærer gade-børn i at stjæle.                               
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Den sorte engel 
Gerd Rindel    
Rosa er en smuk og efterstræbt pige i København i 1800-
tallet. Mange mænd er vilde med hende, men hun vil kun have 
Albert. Hendes mest ihærdige tilbeder er en klam, gammel rig 
dommer. Da hun får nok af hans tilnærmelser og befamlinger, 
bager hun en giftig kage til ham. Bliver hun dømt for mord? 
Og får hun Albert?

Døden i Visby
Jørgen Munck Rasmussen 
Den unge og rige købmandssøn, Magnus møder og forelsker 
sig i Maria. Den danske kong Valdemar har erobret Skåne, og i 
kampen om indtagelsen af Visby bliver Maria bortført.  Hun må 
gennemgå mange dramatiske oplevelser og ender på et hjem 
for spedalske. 

Ondskaben 
Jan Guillou 
Erik kommer fra en rig familie. Han er dygtig i skolen og er god 
til sport. Men hjemme får han bank af sin far. Erik lærer at slås, 
men det giver ham problemer i skolen. Han bliver smidt ud og 
sendt på en kostskole for rige folks børn.  

Krimi og en lille 
smule gys
Sort sorg 
Lene Møller Jørgensen
Der er nogen, der besøger fru Holm om natten. Kan det være 
fru Holms døde datter, som måske blev myrdet. Da et gammelt 
klassebillede bliver smidt ind af sosu-hjælperen Kammas 
brevsprække, begynder hun at grave i sagen. Billedet forestil-
ler fire piger. Hen over brystet på tre af pigerne er der tegnet 
sorte kors.

Frygten på fjeldet 
Irene Pedersen
Nanna og Signe skal på klassetur til Norge med deres en-
gelsk-lærer. Inden de skal af sted, skriver Nanna et uhyggeligt 
digt på engelsk, der handler om døden. Da Nanna forsvinder 
sporløst i Norge, er Signe sikker på, der er sket noget forfær-
deligt. Klassen går ud på fjeldet for at lede efter Nanna…..

En iskold grav 
Lene Fauerby  
Kasper, Jeppe og Morten er på gletscher-vandring i Grønland 
med Rosa. Hun er med på et afbud. Kasper bliver forelsket i 
Rosa, og er det nu helt tilfældigt, at Rosa kom med på turen?

Nyheds-jægerne  
Irene Pedersen  
En bog fyldt med fart og action. Den handler om Thomas og 
Rune, der har et nyheds-bureau på Nørrebro. En dag fotogra-
ferer Thomas en trafikulykke, men da han skal udspørge et 
vidne, synes Thomas, at noget er helt forkert.

Nazi- arkiverne 
Irene Pedersen  
Samtidig med at Thomas og Rune passer deres nyhedsbureau 
på Nørrebro, prøver de at finde oplysninger til deres nazi-aki-
ver. Men nogen er meget interesserede i at få fat i deres lister 
over nynazisterne, og Thomas og Rune føler sig truet.
En meget spænende fortsættelse af bogen Nyheds-jægerne. 
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Spøgelsesslottet 
Nadia Kadi            
3 unge danske kvinder tager på sommerferie til et spansk slot. 
I reklamen er der løfter om spøgeri. Det er fup. Men slottet har 
hemmeligheder og et livsfarligt spøgelse, som de må bekæmpe. 
En spøgelses-historie fyldt med magi, romantik og humor.

Voodoo 
Nadia Kadi  
Veninderne Lisa og Rusty samt de to sjove tanter fra Nadia 
Kadis bog ”Spøgelsesslottet” er på nye eventyr på Haiti. Her 
kæmper de mod voodoo-præster og zombier for at redde den 
indfødte Pedro fra en frygtelig forbandelse.

Skud i ghettoen 
Jakob Scheuer 
Amir, der kommer fra Tyrkiet, og Mads bliver involveret i 
bande-kriminalitet, da Amirs lillebror bliver bandens hånd-
langer. Følg deres hverdag med skuddramaer, kriminalitet og 
forelskelser.  

Mord i marts 
Dan Turèll  
Kriminal-roman om et velhavermiljø på Frederiksberg. En rig 
kunst-handler findes myrdet. Dan Turèll’s navnløse journalist-
detektiv og politiinspektøren Ehlers skal nu opklare forbrydel-
sen. 

Farlige følelser 
Ulla Bendix
Lotte har slået op med sin kæreste Mads. Han bliver vred og 
stjæler hendes bil. Han prøver at få hende tilbage. Det bliver 
farligt for Lotte.

Bigballemordet 
Vibeke Marx 
Viggo er varm på Jonna, som er skolens populære pige. De 
bliver kærester, men lykken varer kort, for der sker et mord, 
og et lig bliver fundet. På underlig vis er både Jonnas og Vig-
gos fædre involveret i det mystiske drab. Med forbrydelsens 
opklaring kommer skjulte sandheder frem i lyset. 

Vendetta 
Jan Guillou 
Carl Hamliton er Sveriges svar på James Bond og officer i 
den svenske efterretningstjeneste. Den italienske Mafia har 
kidnappet to svenske direktører fra et våbenfirma for at få fat i 
nogle missiler, der er produceret i Sverige. 
Hamliton bliver sendt til Sicilien for at forhandle med mafiaen, 
men noget går helt galt, og Hamliton begynder at føre sin egen 
krig mod mafiaen.

Mona Lisa på afveje 
Anders Westenholz  
En humoristisk krimi. Kunsteksperten Viggo Nielsen og to 
andre kunsteksperter får narret direktøren på Statens Kunst-
museum, så det ægte Mona-Lisa maleri til mange hundrede 
millioner bliver byttet med en kopi. Men kan de også narre 
både det franske og det danske politi?

Fup, fiduser og falske malerier 
Anders Westenholz   
Kunst-eksperten og svindleren Viggo Nielsen fra ”Mona Lisa 
på afveje” er flyttet til Bermuda. Nu er han på jagt efter et 
ægte Degas-maleri, som hænger på en belgisk landevejs-kro. 
Røveriet ødelægges af gangstere, og politiet er lige i hælene 
på ham. Men så sker der noget uventet...

Mine sidste mord 
Niels Martinov     
En pensioneret kriminal-kommissær fortæller sit barnebarn 
om de mange forbrydelser og mord, han har efterforsket og 
opklaret. Men en række mord på børn har han ikke kunnet 
opklare, og det nager ham.                            

Den russiske sangerinde 
Leif Davidsen  
To kvinder ligger døde i en lejlighed. En russer og en dansker. 
Hvorfor døde de? Er de blevet slået ihjel? Var det en ulykke?
Noget er gået galt.
Jack er dansk diplomat i Moskva. Han møder en russisk 
sangerinde. Søster til den ene kvinde..
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Kærlighed
Hæl og tå 
Kirsten Ahlburg   
Frank er genert. Derfor har han ingen kæreste. Han begynder 
at gå til line dance. Her møder han Joan. Hende vil han gerne 
lære nærmere at kende                     
                                                                 
Jeg elsker dig 
Kirsten Ahlburg  
Ole er alene. Han savner en kæreste. Han prøver en kontakt-
annonce og møder Jonna, som han bliver meget glad for. Men 
kan Jonna også li ham?

Gydas gartner
Lene Bagger    
Gyda er enke og meget ensom. Hun møder en hjemløs ung 
mand. Han hjælper hende og får lov at bo i garagen. Men 
naboerne synes, at det hele er lidt underligt!      

En gave til min kone 
Kirsten Kirch               
Ahmed har ventet 2 år på sin kone og sine børn. Nu er de en-
delig i Danmark.  Ahmed vil gerne gøre sin kone glad og køber 
en gave. Gavekøbet er dog lige ved at gå helt galt.                                          

Jordbærmilkshake 
Vibeke Marx 
Aksel elsker og beundrer sin bror Bent. Da Bent starter sit 
autoværksted, hjælper Aksel til nat og dag for at få det til at 
løbe rundt.
Så møder Aksel Maria. Han ved straks, at hun er kvinden i 
hans liv og svulmer af stolthed, da han præsenterer hende for 
familien. Men efter en tid bliver Maria underlig. Det viser sig at 
hun har forelsket sig i Bent. 

Ekstra nummer
Lone Diana Jørgensen har skrevet en historie i 4 dele om Lise, 
der vokser op i en familie med mange børn på Nørrebro i 1960-
erne. Vi følger Lise i gymnasiet, hendes kærester og hvordan 
hun til sidst endelig møder Anders.
En dejlig serie om en piges opvækst og liv i Danmark.

I de voksnes rækker 
(1 del) 
Bogen begynder festligt med hendes konfirmation. Nu skal 
hun til at være voksen. Men hendes bryster er ikke så store 
som søstrenes. Så hvis hun skal have en chance i livet, må 
hun hellere læse videre, mener Lises mor.

I de voksnes rækker 
(2 del) 
Lise fortsætter i gymnasiet. Det er ikke altid rart at komme fra 
et arbejderhjem, når kammeraterne inviterer til fine fester. Hun 
er også blevet lang og tynd.

Kram i krogene 
(3 del)
Lise beslutter at droppe gymnasiet. Hun får et kontorjob i ste-
det og dyrker kæresten. Men er det så godt nok? Hun kommer 
i tvivl Måske har hun lyst og evner til mere

Er det så yndigt? 
(4 del)
Lise er nu forlovet med Anders. Men først skal han være sol-
dat og siden uddannes i Tyskland. Lise pjækker fra sit kontor 
og tager ned for at besøge ham. Imens er hendes forældre ved 
at besvime af skræk. 
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    betyder, at bogen også findes som lydbog

Nettet
www.E17.dk
E17 er blindebibliotekets hjemmeside. Den er lavet til blinde, 
men vi andre kan også kigge med, og der er masser af 
boganmeldelser, en overskuelig liste med nyttige links samt 
anbefalinger af nye lydbøger. 

www.ligetil.nu
En netavis der er let at læse. Du kan få opdateret de friskeste 
nyheder i verden, indenfor indland, udland og sport. 

www.Netlydbog.dk
Mangler du en god bog, men gider ikke rigtigt at læse den? Så 
er det på netlydbog. dk. du skal kigge. Her er over 1000 bøger 
at vælge imellem. Klik ind via dit biblioteks hjemmeside og 
download en gratis lydbog til din mp3 afspiller. 

http://e17.dk/
http://ligetil.nu/
https://netlydbog.dk/
http://bibliotek.dk/

