Schmidt, Margrethe: Ham
Attika, 2006. - 245 sider
I et langt brev til sin ukendte datter fortæller en 40-årig
mandlig journalist om sit liv på en lille dansk ø. Om en
utryg barndom, om et ungdomsliv med store spørgsmål
og om et usikkert kærlighedsliv.

Skovborg, Else: Hirsholmene
Vandkunsten, 2010. - 123 sider
Erindringsroman om livet under krigen. En ung pige søger i 1943 job som lærer for fem børn på øen Hirsholmene i Kattegat, og forelskelse følger.

Vinn Nielsen, Bent En bedre verden
Gyldendal, 2004. - 199 sider
Freelance fotografen Rudy Knudsen får pludselig voldsomme stress-symptomer. Han låner naboens sommerhus på Bornholm, hvor han møder den lidt mystiske Bodil.
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Ø-romaner

Grønfeldt, Vibeke: Opdagelsen

Møller, Hans Henrik: Burgundia

Lindhardt og Ringhof, 1993. - 160 sider
Hans Petersen bor alene på en ø, som andre tror er øde.
Han har boet på fastlandet, set og vurderet livet derovre,
men hans psyke passer bedst til den selvvalgte isolation.

Hovedland, 2010. - 431 sider
Da slægterne Holm og Lind forliges i slutningen af 1800
-tallet bliver det optakten til en meget farverig familiesaga og fortælling om Bornholms nyere historie

Jensen, Carsten: Vi, de druknede

Møller, Henriette E.: Jelne

Gyldendal, 2006. - 693 sider
En beretning om 4 generationer af sømænd fra skipperbyen Marstal i det 19. århundrede, som satte livet på spil
på verdenshavene, og om konsekvenserne for de efterladte.

Gyldendal, 2007. - 214 sider
Uden familie og forladt af kæresten søger Jenny/Jelne
tilbage til en familiedrevet kro på Møn. Her boede hun
med sin mor, inden hendes 7-årige verden brød sammen,
da moderen døde.

Kofod, Dennis Gade: Nexø Trawl

Nordbrandt, Henrik: Keldby slagteren

Rosinante, 2007. - 229 sider
Thomas er som sin far Esben en utilpasset rod som ung.
Han og fortælleren vokser op med sprut, narko og ballade i Nexø, en opvækst, hvor Thomas brænder sit lys helt
ud.

Lundbye, Vagn: Tilbage til Anholt
Borgen, 1982. - 207 sider
Jonas rejser til Anholt for at opklare sin bedstefars død i
1903, men søger samtidig at finde tilbage til det oprindelige i sig selv.

People's Press, 2010. - 252 sider
Krimi. Eneboeren, Jan Lyngkvist, forsvinder fra sit hjem
på Møn. Blod på gulvet og en besked på tyrkisk er hvad
retsmedicineren Elif og politikommissæren David har at
gå efter. Mange af øens beboere har noget at skjule, men
det viser sig at sagen har rod i en gammel drengebande.

Predbjørn Jensen, Vagn:
Løv som vinden jager
Brage, 1990. - 248 sider
Beretning fra øen Læsø i 1600-tallet om, hvordan en
særpræget matriarkalsk kultur opstod.

