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Den internationale bestseller Hemmelighedernes bibliotek, der er solgt til udgivelse i 30 lande, 
er en uforglemmelig fortælling om venskab, sammenhold og konsekvenserne af de valg, vi 
træffer. Romanen er baseret på en virkelig historie fra anden verdenskrig.  
 
Paris, 1939. Odile Souchet har netop fået sit drømmejob på Det amerikanske bibliotek i Paris, og 
hun har tilmed fået en sød kæreste. Men da nazisterne invaderer Paris, er hun i fare for at miste 
det hele. Sammen med nogle kollegaer slutter hun sig til modstandsbevægelsen og væbner sig 
med det stærkeste våben, hun har, nemlig bøger. I al hemmelighed smugler kollegaerne 
biblioteksbøger ud til byens jøder, som er nægtet adgang til biblioteket.  
 
Montana, 1983. Teenageren Lily har mistet sin mor i en tidlig alder og er ensom og frustreret. 
Hendes udlængsel fra lillebyen, hun bor i, bliver vakt af den ældre franske kvinde i nabohuset, og 
efterhånden som Lily får indblik i mere og mere af naboens mystiske fortid, forstår hun, at de to 
har mere til fælles, end hun nogensinde kunne 
have forestillet sig.  
 
Hemmelighedernes bibliotek er en uforglemmelig fortælling om venskab og sammenhold og 
konsekvenserne af de valg, vi træffer. Romanen er baseret på den virkelige historie om de 
heltemodige bibliotekarer på Det amerikanske bibliotek i Paris, som under anden verdenskrig satte 
sig op mod fjenden og beviste, at litteraturen har en enestående evne til at bringe os sammen i 
nødens stund.  
 
"Fans af historiske romaner vil blive draget af den realistiske fortælling om venskabsbåndet 
mellem en enke og en ensom ung pige." - Publishers Weekly 
 
"En kærlighedserklæring til Paris, til bøgernes kraft og til skønheden i venskaber mellem 
generationer." - Booklist 
 
"Velfortalt og med et rigt persongalleri." - New York Journal of Books 
 
"De to fortællespor giver et vidunderligt indblik i relationer og venskaber på tværs af tid og 
sted." - Bookpage 
 
"Fængslende og malerisk beskrevet." - Woman’s World 
 



Janet Skeslien Charles (f. 1971) er en prisvindende amerikansk forfatter. Hun har tidligere 
udgivet romanenMåneskin i Odessa og noveller i diverse litterære magasiner. Hun har boet 
adskillige år i Frankrig, hvor hun arbejdede som programredaktør på Det amerikanske bibliotek i 
Paris. Her blev hendes interesse vakt for den utrolige, sande historie, der ligger til grund 
for Hemmelighedernes bibliotek. I dag veksler hun mellem at bo i Montana og Paris. 
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