Silva, Lorenzo: Dronningen uden spejl
EC Edition, 2010. - 385 sider
Krimi. Makkerparret fra Madrid Rubén Bevilacqua, intellektuel sergent i Guardia Civil, og hans unge skrappe
makker Virginia Chamorro, er sendt ud til en mordsag i
nærheden af Barcelona, hvor en tv-berømthed er fundet
myrdet. Handler om både litteratur og internationale forbrydere.

Mendoza, Eduardo:
Sandheden om Savolta-sagen
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Gyldendal, 1990. - 392 sider
Kaleidoskopisk dokumentarroman om en elegant og brutal bedrager, der driver sit spil i og omkring Barcelona i
den politisk turbulente periode mellem 1. verdenskrig og
den spanske borgerkrig.

Sander Larsen, Kim: Chikitín & co
EC Edition, 2011. - 267 sider
Danske Roma opholder sig i Barcelona, hvor hun møder
en jævnaldrende linedanser med en broget fortid og en
tilbedt, aldrende forfatter. Disse møder hvirvler op i
mangt og meget, og såvel Roma som linedanser og forfatter bliver involveret i en søgen efter mening og sammenhæng.
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Moriel, Enrique: Den tidløse by

Barcelona \Vide verden\

Bazar, 2010. - 439 sider
I begyndelsen af 1400-tallet bliver en vampyr født i Barcelona. Han fortæller om byens historie op igennem tiden til nu, hvor advokatsekretæren Marta Vives efterforsker sin slægt. Dette fører hende på sporet af ondskaben
og bringer hende i livsfare.

Aarhus Universitetsforlag, 2012. - 264 sider
En række personlige skildringer om seværdigheder og
livet i Barcelona Indhold: Tonny Vorm: Intro : fornuft
og galskab. Regner Hansen: Ramblaen : et opspil til byen ; Hjertet : Barcelonas bykerne. Parkerne : Barcelonas
grønne åndehuller / Rigmor & Gunvor Kappel Schmidt.
Jens-Arne Sørensen: Genfødslen ….mm.

Fàbregas, Laia: Pigen med de ni fingre
Ries, 2009. - 196 sider
Laura fortæller om sin barndom i Barcelona i diktaturets
sidste år. Laura leder efter sandheden og især sandheden
om sin opvækst. Hvorfor findes ingen fotos? Og hvorfor
mangler hun en finger? Samtidig digter hun historier om
at miste fingre.

Vázquez Montalbán, Manuel:
Det tatoverede lig
Klim, 2009. - 194 sider.
Krimi. Privatdetektiven Pepe Carvalho sættes til at opklare mordet på en ung mand men en iøjnefaldende rygtatovering, der findes død i vandkanten. Snart er den
mad- og kvindeglade detektiv på jagt efter svaret i mange samfundslag i den spanske storby Barcelona.

Ruiz Zafón, Carlos: Englens spil
Falcones, Ildefonso: Havets katedral
Bazar, 2008. - 629 sider
Historisk roman fra 1300-tallets Barcelona, hvor Arnau
Estanyol, der sammen med sin far har undsluppet livegenskabet, vokser op som fredløs.

Lindhardt og Ringhof, 2009. - 571 sider
David Martin er en ung ambitiøs forfatter, som i 1920'ernes Barcelona indgår kontrakt med en mystisk forlægger
om at skrive en bog. Det bliver en kontrakt med fatale
følger.

Ruiz Zafón, Carlos:Vindens skygge
Lloréns, Chufo: Jeg vil give dig verden
Jentas, 2010. - 861 sider
Historisk roman fra 1000-tallets Barcelona, hvor to unge
mænd af vidt forskellig herkomst kæmper for kærlighed,
velstand og retfærdighed.

Gyldendal, 2005. - 451 sider
Da den ti-årige Daniel af sin far bliver bragt til De glemte bøgers kirkegård i Barcelona, sætter det en lang række
begivenheder i gang, som rækker langt ud over de fattige
år efter borgerkrigen, og som får Daniel ud på mange
spændende opgaver, som opsporer af bortkomne bøger.

