Feelgood julebøger fra Palatium.
I år begynder julen den 28. november med 1. søndag i advent. Men
her på forlaget har vi haft juletanker siden foråret. For i år har vi hele
tre nye julebøger på programmet.
Her præsenterer vi vores nye udgivelser og samler julebøgerne fra
tidligere år. Alt sammen for at give dig et samlet overblik over vores
bud på en feelgood-jul.

Årets julenyheder

En uønsket julegave
af Sara Molin

Havestue med søudsigt
af Hanna Blixt

Jeg ønsker mig kun dig
af Joanna Bolouri

Julebøger fra 2019 og 2020

Hjem til jul
af Joanna Bolouri

En sang til Hedda
af Annika Estassy

24 gode gerninger
af Jenny Fagerlund

Brækkede ben
og bristede hjerter
af Maria Ernestam

Ribstyvene
af Ellen Berry

Feelgood juleroman
Diana Jonsson har ikke lyst til at forlade Tanzania for at tilbringe
november og december i det mørke Sverige. Hun har ikke lyst til at
blive konfronteret med følelsen af ikke at høre til, og hun har bestemt
ikke lyst til at fejre svensk jul med alle de forventninger det indebærer.
Men hun formår ikke at sige nej, da hendes mor for tredje år i træk
spørger om hun vil komme hjem og holde jul i Sollentuna. Vikariatet
på akutmodtagelsen giver hende jo også chancen for at tjene lidt
tiltrængte penge. To måneder, det kan hun vel klare? Hun skal bare
have julen overstået, for i januar venter et nyt arbejde i Kenya.
Men i Sverige er der ikke noget der bliver som hun havde forestillet
sig. Kollegerne Gunnel, Blaze og Erik kommer hurtigt til at betyde
noget for hende og da det viser sig at Dianas formodede afdøde far
ikke bare lever, men desuden har en ny familie, kan hun ikke lade være
med at opsøge sin halvsøster. Bare for at se hvordan hun ser ud.

Titel
En uønsket julegave
Originaltitel
En oönskad julklapp
Forfatter
Sara Molin

Diana havde håbet på en ukompliceret og enkel jul med sin mor, men
fra tid til anden får man meget mere end man har bedt om.

Oversætter
Rane Rørdam Knudsen

En uønsket julegave er en juleroman fyldt med humor, varme, komplicerede familierelationer og kærlighed i et stresset sygehusmiljø.

Format
Papir 290 sider
E-bog
Lydbog 594 min

Om forfatteren

Sara Molin begyndte at skrive
fiktion i 2014 og har allerede
gjort sin entré i feelgoodverdenen med stor bravour. Med
endnu kun to bøger udgivet,
bliver hun kaldt Sveriges svar på
Sophie Kinsella og inkluderer let
relaterbare karakterer.
Sara Molin underviser på deltid i
svensk på et gymnasium, og
resten af tiden bruger hun på at
skrive, foruden at tilbringe tid
sammen med sin mand og deres
tre børn i Sollentuna, hvor de
bor.

Indlæser
Sofie Hvass
ISBN-nr.
Papir 978-87-7231-003-9
E-bog 978-87-72315-39-3
Lydbog 978-87-72315-29-4
Udgivet
Oktober 2021
Genre
Feelgood
Juleroman
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Feelgood juleroman
Havestue med søudsigt af Hanna Blixt er en varm, romantisk og
humoristisk julefortælling, der fletter livsfortællinger sammen i en
duft af kanel, nelliker og glögg.
Da Nora opdager, at hendes kæreste gennem flere år er hendes
utro, flygter hun fra deres luksuriøse lejlighed i Stockholm til
Leksand og lejer en lille gammel hytte, der ikke engang har
strøm. Det fikser naboen i blærerøvsbygningen dog, og
elektriciteten mellem de to begynder samtidigt at gnistre. De får
sværere og sværere ved at holde sig fra hinanden, men føler
begge at deres personlige bagage ville være i vejen for et
forhold.
Claes er forfatter, men hans karriere har set bedre dage. Til en
mislykket bogsignering møder han en gammel mand, og Claes
bliver grebet af den historie, som manden begynder at fortælle
om sit liv. Så grebet, at han føler sig nødsaget til at blive i den
lille by og høre mere. Så mens han frister den gamle mand med
uanede mænger af kaffe og kage og kæmper for at mest muligt
ud af hans flygtige klare øjeblikke, får Claes skrevet sit livs bedste
bog. Men er den hans at dele med verden?

Titel
Havestue med søudsigt
Originaltitel
Glasveranda med sjöutsikt
Forfatter
Hanna Blixt
Oversætter
Rane Rørdam Knudsen
Format
Papir 264 sider
E-bog
Lydbog 504 min

Forfatteren Hanna Blixt skriver levende og varmt om sin hjemby.
Om forfatteren

Hanna Blixt har udgivet en serie
børnebøger i Sverige, inklusive
flere bestsellere. Havestue med
søudsigt er hendes første bog til
voksne. Bogen blev desuden
nomineret til Storytel Awards i
2020. Hanna Blixt har haft en
karriere inden for kommunikation
og PR, men har siden 2017
arbejdet
udelukkende
som
forfatter, hvilket hun har drømt
om, siden hun var ni år gammel.
Hun skriver sine bøger i Leksand,
hvor hun bor med sin familie.

Indlæser
Maj Johansen
ISBN-nr.
Papir 978-87-72315-04-1
E-bog 978-87-72315-09-6
Lydbog 978-87-72315-24-9
Udgivet
Oktober 2021
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Feelgood
Juleroman
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Feelgood juleroman
Nick er jurist og lige blevet arbejdsløs. Han er desperat og har
svært ved at opretholde sin livsstil med en krævende kæreste,
der gerne vil på ferie til Marbella. Han er nødt til at finde et
arbejde. Til sidst bider han i det sure æble og siger ja til at være
julemand i det lokale storcenter, selv om det slet ikke passer til
det billede, han har af sig selv. Nedturen er komplet, da han
bliver droppet af kæresten.
En dag opsøger den fireårige dreng Alfie julemanden for at bede
om et ønske, der er helt anderledes end de ønsker, som alle de
andre børn beder julemanden om. Alfie ønsker sig bare, at hans
mor bliver glad igen. Dette uselviske ønske påvirker Nick, og han
kommer i tanke om, at hans bedste ven og bofælle Matt og Alfies
mor Sarah ville være et godt match. Efterhånden som Sarah og
Alfie bliver en del af deres fælles liv, er der kun ét problem, og
det er, at Nick selv forelsker sig i Sarah.

Titel
Jeg ønsker mig kun dig
Originaltitel
All I Want for Christmas
Forfatter
Joanna Bolouri
Oversætter
Camilla Engkjær Laursen

Hvad gør man, når ens livs kærlighed er kæreste med ens bedste
ven, og man selv var den, der førte dem sammen? Joanna
Bolouri har endnu en gang skrevet en morsom og hjertevarm
jule-feelgoodroman.

Format
Papir 288 sider
E-bog
Lydbog 522 min

Om forfatteren

Joanna Bolouri begyndte som
30-årig at skrive professionelt.
Hun vandt BBC’s konkurrence
for
comedy
scriptwriters,
hvilket gav hende mulighed
for at arbejde og skrive
sammen
med
standupkomikere, komedieforfattere
og skuespillere fra hele UK.
Hun har skrevet artikler til The
Skinny (det skotske The Sun),
Huffington Post og HecklerSpray. Hun bor i Glasgow
sammen med sin datter.

Indlæser
Maj Johansen
ISBN-nr.
Papir 978-87-72312-84-2
E-bog 978-87-72312-99-6
Lydbog 978-87-72313-14-6
Udgivet
Oktober 2021
Genre
Feelgood
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Feelgood juleroman
En morsom og hjertevarm romantisk komedie at varme sig på i
julen.
38-årige Emily har et godt job, fantastiske venner og som det
vigtigste en vidunderlig lejlighed. Den er præcis 611 km væk fra
hendes skøre og fordømmende familie, der blander sig i alt.
Faktisk er det eneste, der kan sættes en finger på i Emilys liv,
hendes nogle og 20-årige nabo Evan og hans hang til at flirte,
høre høj musik og dyrke endnu mere højlydt sex ... men han er
ikke til mere besvær, end hun kan klare.
Emilys kæreste Robert går det også rigtig godt med. Faktisk så
godt, at Emily håber, at han vil tage med hjem til jul for at møde
familien. Endelig slipper hun for at være centrum for fem dages
ydmygende og nysgerrig udspørgen fra sine forældre og to
yngre (gifte) søskende.

Titel
Hjem til jul
Originaltitel
The Most Wonderful Time of The
Year
Forfatter
Joanna Bolouri

Men da det går galt med Robert ugen før jul, er Emily til rotterne. Hvordan i alverden skal hun nu klare at tage hjem til jul?
Hun allierer sig med festaben Evan (i bytte får han en måneds
husleje og brugsret til hendes lejede BMW), for Emily har sat sig
for, at Robert skal med hjem til jul ligegyldigt hvad, også selvom
han ikke er den rigtige Robert ...

Oversætter
Lea Thume
Format
Papir 338 sider
E-bog
Lydbog 608 min

Om forfatteren
Joanna Bolouri begyndte som
30-årig at skrive professionelt.
Hun vandt BBC’s konkurrence
for
comedy
scriptwriters,
hvilket gav hende mulighed
for at arbejde og skrive sammen med standup-komikere,
komedieforfattere og skuespillere fra hele UK. Hun har
skrevet artikler til The Skinny
(det
skotske
The
Sun),
Huffington Post og HecklerSpray. Hun bor i Glasgow
sammen med sin datter.

Indlæser
Maj Johansen
ISBN-nr.
Papir 978-87-93544-91-8
E-bog 978-87-93544-92-5
Lydbog 978-87-93544-94-9
Udgivet
December 2018
Genre
Feelgood
Juleroman

Palatium Books

I

Nybrogade 12

I

1203 København K

I

www.palatium.dk I

Feelgood juleroman
Relationsroman om hvordan julen af og til kan være vanskelig
Juleaften for to år siden var den værste dag i Emmas liv. Den aften mistede
hun sin mand, og siden har hun haft mere end svært ved at finde mening med
sit liv. Skyldfølelsen er ved at slide hende i stykker, og hun kan ikke slippe
tanken om, at hun måske kunne have reddet hans liv. Juletiden med al dens
hjemmebag og varme gløgg er blevet en lidelse, som bare gør det hele
meget værre.
Emma driver en lille butik med brugskunst og boliginteriør midt i Stockholm.
Før i tiden betød butikken alt, men nu har hun vanskeligt ved at finde
motivationen. Det er slemt nok, at butikkens økonomi efterhånden er
temmelig anstrengt, men værre er det, at Emma nærmest er ligeglad.
En aften, da hun er på vej hjem, støder hun bogstaveligt talt ind i en ældre
mand. Han er faret vild i snestormen, og hun beslutter sig for at følge ham
hjem. Den aften fødes der en idé i Emma: Hun vil gøre 24 gode gerninger.
En for hver dag frem til juleaften.
Normalt lever Emma et farveløst og måske lidt ensomt liv, men i løbet af de
næste 24 vinterlige decemberdage møder hun en lang række fremmede, som
alle, på forskellig vis, har brug for en god gerning.
Langsomt samler en lille aparte gruppe sig omkring Emma og butikken, og
næsten umærkeligt begynder tilværelsen at forandre sig.
Men mørket bor stadig i hende, og er hendes gode gerninger nok til at jage
det på flugt? Og hvordan ser hendes liv ud, når hun vågner op juleaftensdag?

Titel
24 gode gerninger
Originaltitel
24 goda gärningar
Forfatter
Jenny Fagerlund
Oversætter
Rane Rørdam Knudsen
Format
Papir 300 sider
E-bog
Lydbog 525 min

Om forfatteren
Jenny Fagerlund er født i 1979
og bor i Stockholm med mand
og fire børn. Hun arbejder som
freelancejournalist på flere
aviser og magasiner. Hun er en
ægte feelgood-entusiast, og
hun læser alt, hvad hun kan få
fingrene i.
I Sverige har hun udgivet fire
relationsromaner: Drömstigen
(ikke på dansk), Med hälsning
från Båstad (Hilsen fra Båstad),
24 goda gärningar (24 gode
gerninger) og Ett litet steg på
vägen (Et lille skridt på vejen).

Indlæser
Maj Johansen
ISBN-nr.

Papir 978-87-93699-98-4
E-bog 978-87-93699-99-1
Lydbog 978-87-93834-01-9

Udgivet
Oktober 2019
Genre
Feelgood
Juleroman
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Feelgood juleroman
39-årige Lina Sundells singletilværelse forandres drastisk to uger før jul, da
hun bliver fyret fra sit arbejde. Det øger risikoen for, at hun bliver tvunget til
at gå ind i driften af familiens gæstgiveri oppe i Nordsverige betragteligt.
Noget, hun ellers i mange år af al magt har forsøgt at undgå. Nu, hvor der
ikke er noget, der binder hende til Sverige, drømmer hun om at flygte fra
familiejulen i år og tage til Argentina på tangoferie i stedet. Men pludselig
finder hun ud af, at hendes far, Björn, faktisk slet ikke er død, men lever i
bedste velgående. Hun har ellers altid troet, at han var død i et flystyrt, da
hun var spæd. Hun er nødt til at tale med sin mor, selvom det giver hende
kvalme at tænke på det.
Linas mor, Hedda, har også sit at kæmpe med. Hendes gæstgiveri er tæt på
konkurs, hendes søn, Jesper vil ikke længere arbejde i familieforetagendet,
og selv får hun sværere og sværere ved at huske. Og så er der også den
irriterende sag med Björn …
Der er nok at tage fat på, da familien Sundell samles for at fejre jul i Heddas
smukke, traditionsrige og charmerende gæstgiveri. Hvorfor er Hedda så
uvillig til at tale om fortiden? Kan gæstgiveriet reddes? Finder Lina sin egen
måde at gøre tingene på? Er der kærlighed og lykke at finde i at isfiske på
søen i klingende frostvejr sammen med sin tangolærer?

Titel
En sang til Hedda
Originaltitel
En sång för Hedda
Forfatter
Annika Estassy

I En sang til Hedda vender Annika Estassy tilbage til det lille samfund i
Måneby, hvor også Grønne fingre søges foregår. Vi møder igen den bramfrie
Agnes, der trods fremskreden kræft ikke er bleg for en klog bemærkning, når
Hedda tvivler på livet.

Oversætter
Anita Frank Goth
Format
Papir 310 sider
E-bog
Lydbog 590 min

En sang til Hedda er en roman om frihed, tilgivelse og forsoning.

Om forfatteren

Annika Estassy er født i Frankrig men har boet i Sverige i 40
år hvor hun blandt andet har
arbejdet i filmbranchen. Hun
bor nu igen i Frankrig i
Cerbère med mand og hund.
Siden 2018 har hun været forfatter på fuldtid og debuterede i 2013. Sidste år udkom
Grønne fingre søges på dansk
og En sang til Hedda, der er
hendes femte roman, udkom i
Sverige hos Norstedts i 2019.

Indlæser
Katrine Skjoldelev
ISBN-nr.
Papir 978-87-93834-16-3
E-bog 978-87-93834-41-5
Lydbog 978-87-93834-36-1
Udgivet
December 2020
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Feelgood juleroman
Der er ikke rigtig noget, der går helt, som den 42-årige Lisbeth
Cederström havde tænkt sig. Ganske vist er hun glad for sit lille hus
ved havet, som hun selv har købt, og hun trives som lærer i Frillesås,
hvor hun har boet i fem år. Hun er godt nok single, men det er bedre
end at være ulykkeligt forelsket.
Men da julen nærmer sig, går det hele i den forkerte retning.
Skolelederen beslutter at give hendes elskede idrætstimer til en
mandlig alpinmester og markedsføre skolen som skiskole. Lisbeths eks
dukker op og er træt af sin glamourøse kæreste. Hendes søster,
lægeklinikchefen Helene, har tænkt sig at føde sit fjerde barn hjemme,
og Lisbeths bedste ven, Saras datter får problemer med politiet.
Lisbeths køkken har en underlig lugt og skal restaureres af en ukendt
håndværker, og for at gøre ondt værre har hendes mor tænkt sig at
servere julemiddag allerede kl. 11 for børnenes skyld.

Titel
Brækkede ben
og bristede hjerter
– en helt umulig jul
Originaltitel
Brutna ben & brustna hjärtan
- en alldeles omöjlig jul

Brækkede ben & bristede hjerter – en helt umulig jul er en humoristisk,
lidt skør og varm fortælling om de forventninger, vi har til os selv og
andre. Om ensomhed og venskab. Om hvide og sorte løgne. Om
ukonventionelle kneb for at få det, man ønsker, og om måske at finde
kærligheden, men frem for alt sig selv, når julen nærmer sig.

Forfatter
Maria Ernestam
Oversætter
Anita Frank Goth
Format
Papir 299 sider
E-bog
Lydbog 490 min

Om forfatteren
Maria Ernestam er født i Uppsala, hvor hun har læst
engelsk og matematik. Hun
har gået på Journalisthøjskolen i Göteborg og har
taget en Master of Arts i
statskundskab i USA. Herefter
var hun udenrigskorrespondent i Tyskland i flere år for
Veckans affärer og radio.
Ernestams bøger har solgt
over en million eksemplarer. I
Frankrig har hun vundet flere
litterære priser.

Indlæser
Anne Niluka Iversen
ISBN-nr.
Papir 978-87-72311-44-9
E-bog 978-87-72311-34-0
Lydbog 978-87-72311-54-8
Udgivet
September 2020
Genre
Feelgood
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Feelgood juleroman
Lucy drømmer om en Bed & Breakfast ude på landet og overtaler
mand og børn til at skifte storbyen ud med det charmerende Rosemary
Cottage. Hun elsker det lokale liv, hvor alle kender alle og kerer sig om
hinanden. Hun trives med smalltalk med gæsterne, og børnene
blomstrer op på landet, hvor de har meget større frihed. Men da Lucy
uventet bliver alene, bliver det svært at bevare entusiasmen for alt det
nye. Pludselig er det ikke så spændende at være selvstændig og alene
med to børn langt fra familien. Hvordan kommer man på benene igen,
når sorgen er ved at gøre det af med en?
En af landsbyens særlinge, Kenny, er ved at blive dement. Han har altid
været speciel, men begynder nu at komme galt af sted og genere
naboer og have svært ved at klare sig selv. Den selvindsigt har han
dog langtfra, så da sønnen James kommer på banen for at prøve at
hjælpe, bliver det med mange eder og forbandelser fra Kenny, der er
vranten som Kaptajn Haddock. James og Lucy er barndomsvenner og
gik sammen på rov i Rosemary Cottages frugtbuske som børn. Endnu
en gang finder de sammen om at overkomme livets udfordringer, men
de er jo bare venner. Eller?

Titel
Ribstyvene
Originaltitel
Snowdrops on Rosemary Lane
Forfatter
Ellen Berry
Oversætter
Rane Rørdam Knudsen

Ribstyvene er en lige dele munter og sørgelig fortælling fra det
landlige England. En historie om familie, venskab, kærlighed, sorg, og
hvad der sker, når barndommens mystik går op i et med voksenlivets
nøgternhed.

Format
Papir 406 sider
E-bog
Lydbog 620 min

Om forfatteren
Fiona Gibson er forfatter og
journalist. Hun er født i
Yorkshire, men bor nu i
Glasgow i Skotland. Hun
begyndte allerede at skrive
til magasiner som 17-årig
og har også skrevet for The
Observer, The Guardian og
Elle. Hun er nu forfatter på
fuldtid og skriver så mange
bøger, at hun også skriver
bøger under pseudonymet
Ellen Berry.

Indlæser
Sandra Bothmann
ISBN-nr.
Papir 978-87-93834-31-6
E-bog 9788793834668
Lydbog 9788793834613
Udgivet
Oktober 2020
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