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STEPHANIE PERKINS
Anna og det franske kys
Har du købt billetten til Paris? Ellers 
får du lyst til at hoppe på næste fly, 
når du læser den søde, velskrevne 
kærlighedshistorie om amerikanske 
Anna, der kommer på kostskole i 
Paris, hvor hun møder charmerende 
St. Clair og skal forsøge at finde ud af 
om han også synes, de er mere end 
venner…bogen passer glimrende i 
strandtasken!

HALLGRÍMUR HELGASON
Lejemorderens guide 
til et smukt hjem 
Virkelig morsom og uforudsigelig 
roman om den hårdkogte lejemorder 
Toxic, der må flygte fra New York. Ved 
et uheld ender han i Reykjavik, hvor 
han på én og samme tid må give sig 
ud for at være en karismatisk tv-
præst og forsøge at leve så ubemær-
ket som muligt. Men det er svært når 
både fortiden og kærligheden banker 
på. 

MARIA SEMPLE
Hvor blev du af 
Bernadette?
15-årige Bee bor med sine 
forældre i Seattle. Moren 
Bernadette var engang en 
berømt arkitekt, men kæm-
per med at finde sig selv i 
det store gamle hus i kvarte-
ret fyldt med curling-mødre. 
Efter Bees ønske tager famili-
en på krydstogt til Antarktis, 
men Bernadette forsvinder sporløst og Bee endeven-
der morens liv, læser emails og breve i håbet om at 
finde hende igen. 
Humoristisk detektivroman, der er fyldt med vid. 

SAHAR DELIJANI
Jacarandatræets Børn
Spændende, smuk og følsom 
roman om en række børn, der 
vokser op i efterdønningerne 
af revolutionen i 80’ernes Iran. 
Det eneste stabile i børnenes 
liv er bedsteforældrene og de 
skyggefulde Jacarandatræers 
syrenlilla blomster. Her er ikke 
tale om en feel-good som-
merroman, men en virkelig 
velskrevet og tankevækkende historisk roman, der er 
delvist baseret på forfatterens eget liv.  
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VIRGIN MOUNTAIN
Vidunderlig, rørende og is-
landsk film som handler om, 
at det aldrig er for sent at 
debutere i sit eget liv.
Ensomme Fúsi lever et stil-
le liv, men mødet med den 
livlige Sjöfn vender op og ned 
på det hele.

BECOMING JANE
Romantisk feel-good film, 
med bid og vid, om den sto-
re engelske forfatter Jane 
Austens liv og svære kærlig-
hedsliv.

NAWALS HEMMELIGHED
Fantastisk, rystende og gribende 
familiedrama.
Da Nawal dør, efterlader hun to 
breve til sine børn. Simon og Jean-
ne skal finde deres bror og far, som 
de henholdsvis ikke kender eksi-
stensen af eller troede død

AMY
Hjerteskærende dokumentarfilm 
om den enestående sangerinde 
Amy Winehouses alt for korte liv, 
og tragiske død i en alder af blot 
27 år.
Så absolut seværdig.
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– helt uden at skulle tænke på afleveringen. 

Kan lånes som lydbog på eReolen
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LONELY PLANET
eReolen Global tilbyder et stort udvalg af Lonely Planets 
kendte, blå serie på engelsk. Rejsebøgerne er interaktive 
og har klikbare genveje på tværs af bogens kapitler, samt 
skalérbare kort, så du hurtigt kan finde den rette vej. Du 
skal blot hente app’en, låne og downloade bøgerne og 
så er du klar til at udforske din destination (helt uden at 
bruge mobildata).
Læs mere på silkeborgbib.dk/eReolenGlobal

REJSEGUIDES
eReolen tilbyder flere dansksprogede rejseguides - bl.a. 
Lonely Planets omfattende ”Oplev”-serie og highlight-
formen i ”Pocket”-serien. Her har du insidertips om hyg-
gelige spisesteder, eksotiske bugter, kulturoplevelser og 
lokale skikke lige ved hånden uden at skulle slæbe på 
tunge rejsebøger. Bøgerne er især gode til aftenlæsning 
og planlægning af dagens aktiviteter.
Læs mere på silkeborgbib.dk/eReolen

MAGASINER
RB Digital har et stort udvalg af rejsemagasiner med tips 
og tricks til alt fra rejser på budget, til de hippe spiseste-
der eller opskrifter på eksotiske drinks. I app’en skifter du 
let mellem bladrefunktionenen, hvor billederne virkelig 
kommer til deres ret, og en mere læsevenlige tekstversi-
on.
Læs mere på silkeborgbib.dk/RBDigital

AVISER
PressReader giver dig adgang til aviser fra din rejsede-
stination på udgivelsesdagen, så du kan orientere dig om 
alt fra lokale aktiviteter til de store, politiske agendaer. 
Som en ekstra bonus har du adgang til de fleste danske 
aviser, når du er i udlandet.
Læs mere på silkeborgbib.dk/PressReader

Ditte anbefaler fire gode samlinger af 
rejseguides fra Dit Digitale Bibliotek
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