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Barndom  
Ahava, Selja
Pludselig falder ting  
fra himlen
Jensen & Dalgaard, 2018. 208 sider

Saaras mor fik is i hovedet 
og er her ikke mere. Faster 
Anna har vundet lottoge-
vinsten to gange. Sådan er 
tilfældighederne, og i en 
verden af eventyr og Hercule 
Poirot må Saara lære at leve 
med savnet af sin mor.

Ammaniti, Niccolò 
Jeg er ikke bange
Gyldendal, 2004. 226 sider

Den 9-årige Michele lever en 
rimelig rolig og god tilvæ-
relse sammen med familien 
i en lille syditaliensk by, men 
en forfærdelig forbrydelse, 
der involverer alle voksne 
i landsbyen, forandrer for 
altid Micheles liv.

Bernhard, Thomas
Et barn
Sisyfos, 2015. 112 sider

Selvbiografisk roman om 
den østrigske forfatter 
Thomas Bernhards (1931-
1981) liv i drengeårene, hvor 
han mistrives i de autoritære 
rammer hjemme, i skolen 
og i samfundet. Kun hos 
den belæste, anarkistiske 
bedstefader føler han sig 
anerkendt. Sidste del af den 
østrigske forfatters fem små 
biografiske romaner, hvoraf 
de første er Årsagen, 2011, 
Kælderen, 2012, Åndedræt-
tet, 2013 og Kulden 2014.

Blendstrup, Jens
Luskefisefortællinger
Samleren, 2014. 120 sider

Jens er barn med Neger Tho-
mas, Klunke og Mumi i Århus 
i 1970’erne. Om sommeren 
ligger de rundt omkring bag 
hegnene og gemmer sig for 
ikke at blive sparket i dåsen.

Dayem, Pernille Abd-el
June
Gyldendal, 2018. 186 sider

Fragmentarisk roman om 
ensomme June. Mød hende 
som barn i 1990’erne i et nyt 
boligkompleks og som vok-
sen på ferie alene et varmt 
feriested.

Bodroz̆ić, Ivana
Hotel Intetsteds
Tiderne Skifter, 2015. 213 sider

Historien om en ung kroatisk 
piges liv efter at hendes 
hjemby i 1991 stormes af 
serberne. Faderen forsvin-
der, og selv må hun sammen 
med moderen og broderen 
leve et liv som fordrevet.

Cistaro, Melissa
Stumper af min mor
Profic, 2015. 380 sider

En lille pige ser fra vinduet 
sin elskede mor for-
lade hjemmet og dermed 
ødelægge sin familie. 35 år 
senere sidder hun hos sin 
døende mor - i færd med at 
konfrontere alle følelserne.

Flanagan, Richard
Lyden af en hånd der klapper
Politiken, 2018. 346 sider

Efter 20 år vender Sonja 
tilbage til Tasmanien for at 
genoptage kontakten med 
sin far, en slovensk gæste-
arbejder, og bearbejde sin 
barndom.

Frank, Michael
Den fabelagtige  
familien Frank
Lindhardt og Ringhof, 2017. 365 sider

Michael Frank (f. 1959) 
fortæller om sin opvækst 
i 1970’ernes Los Angeles i 
en usædvanlig tætvævet 
familie, hvor især forholdet 
til fasteren er nært, og viser 
det sig, problematisk, da Mi-
chael forsøger at løsrive sig 
på kanten til voksenalderen.

Guillou, Jan
Ægte amerikanske  
cowboybukser
Modtryk, 2016. 372 sider

I 1950’erne er Sverige under 
forandring. Den amerikanske 
teenagekultur er ved at vin-
de indpas til til de voksnes 
skræk, men til absolut glæde 
for drengen Eric, der finder 
identifikation i cowboybuk-
ser, Elvis og film med James 
Dean. Sjette del af krøniken 
Det store århundrede.

Hamilton, Hugo
Hjemve
Turbine, 2010. 329 sider

Hugo vokser op i 1950’ernes 
Dublin med en irsk far og en 
tysk mor. Faderen forbyder 
børnene at tale engelsk i 
hjemmet, de må kun tale 
gælisk. Udenfor er der ingen 
der taler gælisk, og da de 
oveni købet har en tysk mor, 
bliver de forfulgt gennem 
hele barndommen.



66

Hurley, Andrew Michael 
Ensomheden
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 sider

Som børn oplever Smith 
og hans stumme bror i 
1970’erne uforklarlige og 
mystiske ting på Lancashires 
kyst. Smith ser nu tilbage og 
prøver at huske, hvad der 
skete. Var det mirakler eller 
overgreb?

Irving, John
Mysteriernes Allé
Lindhardt og Ringhof, 2016. 578 sider

En roman i to spor, hvor vi 
følger den nu midaldrende 
forfatter Juan Diego Guer-
rero på en rejse til Fillippiner-
ne i nutiden og i tilbageblik 
hans liv som forældreløs 
”lossepladsbarn” i Mexico.

Jansson, Tove
Billedhuggerens datter
Gyldendal, 2014. 140 sider

Forfatterens poetiske 
erindringsglimt fra barndom-
men om ting i naturen, livet i 
kunstnerhjemmet, kæledyr, 
naboer og besøgende.

Jepsen, Erling
Gramhavet 
Gyldendal, 2016. 234 sider

Der foregår meget under 
overfladen i sønderjyske 
Gram. Mælkemandens søn 
Erling klarer sig igennem 
med lige dele snedighed og 
naivitet. Søsteren er i fami-
liepleje, fasteren tror hun er 
Jesus og faderen spekulerer 
på om sønnen bliver homo-
seksuel. Gramhavet er første 
del i serien Familiehemme-
ligheder.

Jón Atli Jónasson
Børnene i Dimmuvík
Løvens Forlag, 2017. 53 sider

Ved sin brors begravelse 
tænker en gammel kvinde 
tilbage på deres fælles 
barndom, som var præget af 
stor fattigdom og tragedier, 
som tog det lidt fra dem, de 
havde.

Klougart, Josefine
Stigninger og fald
Rosinante, 2010. 171 sider

I et lyrisk sprog beskriver 
en pige sin barndoms 
landskaber på Mols - og det 
både naturens og sindets 
landskaber.

Kristín Ómarsdóttir
Billie og Rafael
Jensen & Dalgaard, 2015. 193 sider

Sælsom, absurd og lyrisk 
fortælling om krigens gru-
somhed og barndommens 
mysterier. Den 11-årige Billies 
børnehjem befinder sig i en 
krigszone. En dag dukker en 
deling faldskærmssoldater 
op og dræber alle beboerne 
på nær Billie.

Krogh Andersen, Martin
Harens øjne
Gyldendal, 2017. 128 sider

Barndomserindring om den 
sommer en 6-årig dreng 
bliver kørt langt væk til 
Vesterhavet og efterladt hos 
sin morfar, som han aldrig 
før har mødt.

Maier, Andreas
Huset
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. 138 sider

Drengen Andreas vil ikke 
tale som barn og kan ikke 
lide at lege med andre. Uden 
sociale kompetencer er sko-
lestarten et mareridt. Bogen 
er efterfølgeren til Værelset, 
2011.

Modiano, Patrick
En stamtavle
Arena, 2017. 110 sider

Selvbiografisk roman om 
fortællerens opvækst, hvor 
skriften bliver det, der 
skaber hans identitet ud fra 
en hullet hukommelse med 
flygtige erindringer fra en 
barndom præget af rodløs-
hed, mangel på omsorg og 
årelange ophold på kost-
skoler.

Mondrup, Iben
Godhavn
Gyldendal, 2014. 263 sider

Tre danske søskende vokser 
op i Grønland i 1970’erne. 
Venskaber og naturen 
betyder meget for dem, og 
efterhånden også det andet 
køn.

Nettel, Guadalupe
Kroppen jeg blev født i
Grif, 2018. 158 sider

I Mexico vokser en ung pige 
op med en abnormalitet på 
det ene øje. Forældrenes 
iver efter at ændre hen-
des syn påvirker hendes 
opvækst, også da hun flytter 
med moderen og broderen 
til Frankrig.

Petterson, Per
Jeg nægter
Batzer & Co, 2013. 287 sider

Tommy bliver banket sønder 
og sammen af sin far og er 
bedste venner med Jim. Ven-
skabet glider ud, og deres liv 
går i hver sin retning. 35 år 
senere mødes de tilfældigt 
igen.
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Raymond. Shosha
Stillezone
Gladiator, 2018. 106 sider

Mens Lila arbejder i et land-
brugskollektiv på Sjælland 
og har forskellige kærester, 
forsøger hun at få styr på 
sine kaotiske tanker om sin 
barndom og ungdom i et 
jødisk hjem, der faldt fra 
hinanden.

Smith, Patti
Drømmespinderi
Klim, 2012. 94 sider

Poeten og rockmusikeren 
Patti Smiths lyriske erin-
dringsglimt fra barndom-
mens mystiske og magiske 
verden og den tidligere ung-
doms uskyld og usikkerhed.

Spit, Lize
Det smelter
Rosinante, 2018. 505 sider

En ung kvinde fra en dys-
funktionel familie kæmper 
for at lægge barndommens 
dystre oplevelser bag sig. 
For at komme videre med sit 
liv, tager hun til en genfor-
eningsfest og står ansigt til 
ansigt med fortiden.

Stockmarr, Camilla
Udflytterne
Samleren, 2012. 189 sider

En roman om et kærligt far-
søn forhold i en familie, der 
flytter fra København til en 
lille ødemarksidyl i Sverige 
i 1970’erne, skildret af den 
8-årige søn.

Stridsberg, Sara
Beckomberga 
- ode til min familie
C&K, 2014. 355 sider

Jackies far bliver indlagt på 
psykiatrisk hospital, fordi 
han har svært ved at finde 
lykken. Skæve eksistenser 
og de mange besøg bliver 
en del af hende også som 
voksen.

Tallent, Gabriel
Min kæreste elskling
Hr. Ferdinand, 2018. 409 sider

Turtle Alveston er en 
overlever. Hun er fjorten år 
gammel, og siden hen-
des mor døde har Turtles 
karismatiske, ustabile far 
domineret hendes tilværelse 
og tvunget hende til at leve 
et isoleret liv. Hun har sin 
skole, hvor hun holder alle 
på afstand, og ellers kun sin 
far.

Trudsø, Amalie Laulund
Sommerhus
Rosinante, 2016. 224 sider

Ferieminder set med en 
piges øjne. Hun og hendes 
familie kommer hvert år til 
samme sommerhus, hvor 
der opstår et magisk ferie-
land med årelange ferieven-
skaber, som bogen følger, 
indtil pigen når puberteten. 
Med faktaafsnit om Sejerø-
bugten.

Vallgren, Carl-Johan
Havmanden
Modtryk, 2012. 243 sider

Robert i syvende klasse 
er offer for ualmindelig 
modbydelig mobning. Hans 
storesøster Nella, der selv 
er en outsider, gør alt for at 
beskytte ham.

Verhulst, Dimitri
Altings bedrøvelighed
Ries, 2007. 258 sider

En skildring af livet i en 
lille belgisk landsby, hvor 
hovedinteressen er druk, og 
deraf afledte følger, set fra 
drengen Dimitris perspektiv, 
og med den groteske familie 
Verhulst, onkler og den 
fraskilte far og den gamle 
bedstemoder i centrum.

Walls, Jeannette
Glasslottet
Hr. Ferdinand, 2011. 389 sider

Jeannette Walls, en kendt 
amerikansk journalist, 
fortæller om sin barndom og 
opvækst med en alkoholisk 
og genial far og en mor, som 
var kunstner. Familien var 
hjemløs og omrejsende og 
først som teenager kunne 
forfatteren sammen med 
sine søskende bryde ud 
af familien og starte på et 
normalt liv med skolegang 
og uddannelse.

Westover, Tara
Oplyst
Lindhardt og Ringhof, 2019. 380 sider

Tara vokser op i Buck’s Peak, 
Idaho, med fanatisk religiøse 
forældre og en voldelig bror. 
Da hun som 17-årig starter på 
Brigham Young University, 
er det første gang hun befin-
der sig i et klasselokale.

Aamund, Jane
Onklerne og deres fruer
People’sPress, 2014.191 sider

Forfatteren Jane Aamund (f. 
1936) fortæller om de farve-
rige og karismatiske mænd 
og kvinder, der kom i hendes 
velstillede barndomshjem på 
Frederiksberg i 1930’erne og 
1940’erne.

Askov, Stine 
Bjørneklo
Gyldendal, 2017, 243 sider

Ulf vokser op som enebarn i 
Ålsgårde. Han er et specielt, 
gammelklogt og ensomt 
barn uden venner eller for-
stående forældre.
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Besættelsestid og modstandskamp
Haller, Bent
Når krigen slutter 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 438 sider

Edith har netop fået en tje-
nesteplads i Frederikshavn, 
da Danmark bliver besat i 
1940. Byen vrimler med be-
sættelsestropper, og Edith 
møder soldaten Helmut. De 
skjuler forbindelsen, men 
den får følger - også flere 
end hun aner.

Hammer, Lotte 
Rosa 
Gyldendal, 2016. 276 sider  

William forelsker sig ho-
vedkuls i den smukke og 
gådefulde Rosa, da hun be-
gynder på hans gymnasium 
i 1944. En kort periode er 
det de to, men er hun mere 
interesseret i tyskerne? Efter 
befrielsen skal regnskabet 
gøres op. 

Holbek Jensen, Michael 
Flammen og Citronen
TV2, 2008. 316 sider  

I 1944 udfører den 23-årige 
Flammen stikkerlikvideringer 
sammen med sin ti år ældre 
makker, Citronen. Romanen 
bygger over filmen Flammen 
& Citronen.

Holm, Benn Q.
De døde og de levende
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 sider

Danmark under besættelses-
tiden: kæresteparret Karen 
og Ebbe studerer jura og 
deltager i modstandsarbej-
det, men efter en fejlslagen 
aktion må Ebbe til Sverige. 
Da Ebbe kommer hjem igen 
efter krigens afslutning, er 
meget forandret.

Hyltoft, Ole 
Københavnerpigen  
under besættelsen 
Hovedland, 2007. 299 sider  

Med arkitekten Tejs - søn af 
københavnerpigen Julie og 
kongemaleren William Lau-
enborg - i centrum skildres 
besættelsestidens Køben-
havn og dens mennesker: 
medløberne, modstands-
folkene, opportunisterne, 
idealisterne og alle de tapre 
og trodsige hverdagskøben-
havnere.

Juel Larsen, Niels Peter 
Krigens barn 
Turbine, 2018. 348 sider

Selvbiografisk roman om en 
lille dreng, hvis far henrettes 
som modstandsmand under 
besættelsen. Det udløser 
livslange traumer hos dren-
gen med sorg, angst, skyld 
og vanskeligheder med at 
knytte nære relationer.

Juhl, Pernille 
Efter mørke 
Juhls, 2015. 387 sider  

Maries datter Jenny og hen-
des mand Magnus deltager 
i modstandskampen i 2. ver-
denskrig. Han sendes i kon-
centrationslejr, og hun må 
gå under jorden og efterlade 
sin datter hos Marie. Tredje 
del af serien der begyndte 
med Vent på mig Marie. 

Follett, Ken 
London kalder
Cicero, 2003. 404 sider  

En ung dansker falder i 1941 
over en mystisk installation 
på den jyske vestkyst og bli-
ver en vigtig brik i Englands 
forsøg på at mindske tabene 
ved bombetogterne. Han 
kommer i kontakt med mod-
standsbevægelsen og må 
under en dramatisk flyvetur 
bringe beviserne til London.

Frøslev, Ole 
Haltefanden 
People’s Press, 2012. 370 sider

Krigen nærmer sig sin 
afslutning. Men politimand 
Bjørner arbejder ufortrødent 
videre, da stikkerne skal 
holdes i kort snor. En likvi-
dering trækker sine blodige 
spor dybt ind i Frihedsrådets 
ledelse, og hvad gør Bjørner, 
da han en dag hører ordene 
”Hände hoch”?  Dette er 
bind 7 i serien Mørketid med 
Poul Bjørner og station 7. 
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Knoth, Erik 
Mustard Point 
Hovedland, 2011. 280 sider  

Med Hvidsten Kro som cen-
trum dannes en modstands-
gruppe, og dens medlemmer 
involveres dybt i modtagelse 
af våben fra England og an-
dre aktiviteter, der vækker 
tyskernes mistanke. Grup-
pen får en kort og dramatisk 
historie, indtil dens med-
lemmer bliver afsløret og 
arresteret.

Kosovic, Birgithe
Den inderste fare 
Politiken, 2016. 388 sider

Politisk og personligt 
portræt af samarbejdspoliti-
keren Erik Scavenius, der fik 
til opgave at føre Danmark 
uskadt gennem besættelsen 
som udenrigsminister. Om 
både de politiske dilem-
maer og om Scavenius som 
et erotisk menneske, for 
hvem kærligheden spiller en 
næsten lige så stor rolle som 
politikken.

Leine, Kim 
Afgrunden 
Gyldendal, 2015. 595 sider  

De to tvillingebrødre Kaj 
og Ib rejser til den finske 
borgerkrig i 1918, og krigens 
vold og meningsløsheder 
mærker dem for resten af 
livet. Romanen følger deres 
historie op gennem mellem-
krigstiden og den spirende 
nazisme og kulminerer 
under modstandskampen i 
København. 

Mørk, Christian 
De forhadte
Politiken, 2013. 383 sider  

Da familien Brodersen be-
gynder at sælge legetøjsbiler 
til tyskerne i 1938, påtager 
de sig også uafvidende et 
medansvar for krigen. Prisen 
bliver høj for familien, både 
under besættelsen og i 
årene efter. 

Nehm, John 
I krig og kærlighed 
Lindhardt og Ringhof, 2005. 471 sider  

I Øhlstrup går livet videre 
under besættelsestiden - 
stadig med Mads Klausen 
som høvding. Han handler 
med tyskerne og er samtidig 
modstandsmand. Således 
ender han med at brænde sit 
lys i begge ender. Dette er 
fjerde del af den spændende 
serie Dagen og vejen.

Rasmussen, Gorm
Lille Sven 
Gyldendal, 2009. 275 sider  

Dokumentarisk roman om 
Søren Lauritzen der som 
ganske ung kommer med i 
modstandsgruppen BOPA 
under dæknavnet Lille Sven 
og hurtigt bliver en central 
skikkelse i de københavnske 
sabotørkredse.

Richardt Beck, Hanne 
Om så det gælder 
Gyldendal, 2007. 453 sider 

Søskendeparret Viggo og 
Vita med den socialdemokra-
tiske baggrund flytter i 1933 
fra Nørrebro til Brønshøj, 
hvor de møder rigmands-
sønnen Max. I 1940’erne går 
Vita og Max ind i det illegale 
arbejde med fatale følger.

Rifbjerg, Klaus 
Besat
Gyldendal, 2015. 167 sider  

Gennem 10 fortællinger, der 
veksler i form og længde, 
kredser Rifbjerg om begre-
berne ”besat” og ”besæt-
telse”. Konkret i forbindelse 
med tyskernes besættelse af 
Danmark og mere overord-
net i forhold til følelser.

Smith, Paul 
Kampen om Staunings stol 
Hovedland, 2015. 337 sider  

Samarbejdspolitik, Staunings 
sikre styring og den særlige 
danske model for besæt-
telse, der blev etableret d. 9. 
april 1940, ser i dag indlysen-
de ud, men var det så enkelt, 
eller lå der mere bag, end vi 
normalt tror? 

Smith, Paul
Lille land, hva’ nu? 
Hovedland, 2018. 390 sider

Dokumentarisk roman som 
skildrer Danmark, og den 
politiske situation, under 
besættelsen. Bogen udspil-
ler sig fra perioden novem-
ber 1940 til august 1943. 
Fortsættelse af historien 
der begyndte i Kampen om 
Staunings stol. 

Thomsen, Thorstein
Den, der hvisker, lyver
Rosinante, 2006. 270 sider  

Niels Ruel kommer fra 
Kolding til København i 
1930’erne og får arbejde i en 
boghandel. Under besættel-
sen flirter han med nazis-
men, men da vennen Flem-
ming melder sig til kampen 
på Østfronten, forandrer 
alt sig. Trods succes som 
forlægger finder han aldrig 
lykken, fortiden spiller hele 
tiden ind.
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Andersen, Vita 
Indigo 
Rosinante, 2017. 349 sider

Selvbiografisk roman om 
pigen Vita, der vokser op i 
København i 1940’erne og 
1950’erne som barn af en en-
lig mor, der er psykisk ustabil. 
Igen og igen bliver hun svig-
tet af moderen og må i lange 
perioder bo på børnehjem, 
hos familiemedlemmer eller 
tilfældige mennesker.

Barnes, Julian 
Tidens støj 
Tiderne Skifter, 2016. 202 sider

Roman om den sovjetiske 
komponist, Dmitrij Sjostako-
vitj, hvis kunstneriske ideer 
og kompositioner ikke altid 
levede op til den officielle 
partilinje. 

Bjørneboe, Jens
Drømmen og hjulet
Batzer, 2017. 264 sider

På én gang en social roman 
om den tidlige industriali-
sering i Norge, et portræt 
af den norske forfatter 
Ragnhild Jølsen og en slags 
selvportræt af Jens Bjørne-
boe. Genudgivelse af hans 
klassiske halvdokumentari-
ske roman fra 1964. 

Coelho, Paulo
Spionen
Bazar, 2017. 174 sider

Danser, forførerske og spion 
- Mata Hari var en kontrover-
siel figur, men i sidste ende 
blot en kvinde, hvis frisind 
var forud for hendes tid - og 
som hun betalte den ultima-
tive pris for.

Dalager, Stig 
Kvinde i et århundrede 
People’sPress, 2017. 409 sider  

Prinsesse Elisabeth af Bøh-
mens tjenestepige og ven-
inde fortæller om prinses-
sens liv og virke i 1600-tallet. 
Vi hører om udfordringer 
og familiefejder i den royale 
familie, om det moderne 
Europas svære fødsel og om 
Elisabeths varme forhold til 
filosoffen René Descartes. 

Einar Már Guðmundsson 
Hundedage 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 354 sider 

Fabulerende fortælling om 
den danske opdagelsesrej-
sende og sørøver Jørgen 
Jürgensen (1780-1841), som 
var konge på Island i hunde-
dagene 1809. I øvrigt udkom 
i 2016 også Gudmunssons 
samlede værker 1981 til 2016. 

Fastrup, Karen
Hungerhjerte
Gyldendal, 2018. 276 sider

Selvbiografisk roman om 
personlighedsforstyrrelsen 
borderline. Karens psykiske 
sygdom eskalerer og hun bli-
ver indlagt på et psykiatrisk 
center. Med klip til barn-
domshjemmet i 1970’erne 
fortælles om at være i terapi.

Goodwin, Daisy
Victoria
Politiken, 2017. 393 sider

18 år gammel bliver Victoria 
dronning af England i 1837. 
Men det er ikke let, når der 
er mange stærke kræfter, 
som vil bestemme over 
hende og især have hende 
gift i en fart.

Helleberg, Maria 
Thomasines frihed 
Samleren, 2015. 343 sider 

Biografisk roman om Thoma-
sine Gyllembourg, som var 
en af guldalderens banebry-
dende forfattere. En stærk 
kvinde, som måtte betale 
en høj pris for at kunne be-
stemme over sit eget liv. 

Hesselholdt, Christina 
Vivian 
Rosinante, 2016. 200 sider 

Biografisk roman om den 
amerikanske gadefotograf 
Vivian Maier. Hun passer rige 
folks børn og fotograferer 
ved siden af i tusindvis af 
folk på gaden. Vivian er spe-
ciel, og kun ved et tilfælde 
kommer billederne til offent-
lighedens kendskab. 

Hvid-Olsen, Egil 
Den trofaste følgesvend 
EgoLibris, 2017. 391 sider

Biografisk roman om Martins 
Luthers liv og kamp mod den 
katolske kirke. Hans 95 teser 
bliver starten på reforma-
tionen, og får således store 
konsekvenser for kirke, 
kejsermagt og Luther selv.

Jacobsen, Morten Leth
Drakenberg 
Turbine, 2018. 317 sider

Biografisk historisk roman 
om nordmanden Draken-
berg, der opnåede den 
usandsynlige alder af knap 
146 år og som levede et 
fantastisk liv som soldat, 
sømand og slave. Han døde i 
Aarhus i 1772.

Biografiske romaner 
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Janzing , Jolien 
Audrey & Anne
Turbine, 2017. 299 sider

Audrey Hepburn og Anne 
Frank fødes i 1929 med 14 
dages mellemrum. De får 
dog to vidt forskellige op-
vækster, hvor Anne Franks 
liv bliver kort og Audrey 
Hepburns bliver langt og 
succesfuldt.

Juhl, Pernille
Marens vilje
Juhls, 2018. 412 sider

Biografisk roman om Maren 
Sørensen, der uddanner sig 
til sygeplejerske og begyn-
der sit virke i det dansk/tyske 
grænseland. Vi følger Maren 
gennem to verdenskrige, 
etableringen af Helsehjem-
met og det utrættelige 
arbejde for det danske min-
dretal.

Kalanithi, Paul
Før jeg forsvinder
Lindhardt og Ringhof, 2016. 221 sider

36 år gammel ændrer neu-
rokirurgen Paul Kalanithis 
(1977-2015) liv sig drastisk 
da han rammes af lunge-
kræft. Under sin kamp mod 
sygdommen skriver han 
sit livs historie før og efter 
diagnosen.

Kosovic, Birgithe 
Den inderste fare 
Politiken, 2016. 388 sider

Politisk og personligt 
portræt af samarbejdspoliti-
keren Erik Scavenius, der fik 
til opgave at føre Danmark 
uskadt gennem besættelsen 
som udenrigsminister. Om 
både de politiske dilem-
maer og om Scavenius som 
et erotisk menneske, for 
hvem kærligheden spiller en 
næsten lige så stor rolle som 
politikken. 

Kosović, Birgithe 
Den inderste fare – bind 2
Politiken, 2018. 642 sider

Efter Telegramkrisen ankom-
mer Dr. Werner Best til 
Danmark i 1942 for at sikre, 
at der dannes en mere nazi-
venlig regering. Erik Scave-
nius og Best etablerer kynisk 
og pragmatisk samarbejds-
politikken, der forhindrer 
den værste katastrofe for 
Danmark, men som også får 
store personlige konsekven-
ser for Scavenius’ eftermæ-
le. Anden del af bogen ”Den 
inderste fare - bind 1”, der 
udkom i 2016. 

Laursen, Kjeld
Lyset skinner i mørket - Fjo-
dor Dostojevskij og hans tid
Tiderne Skifter, 2017. 370 sider

Biografisk roman om forfat-
teren Fjodor Dostojevskijs 
dramatiske liv som straf-
fefange, gældsplaget og 
national helt i Rusland i 1800-
tallet.

Lyneborg, Elisabeth 
Karen Jeppe  
- at tænde lys i mørket 
Hovedland, 2018. 166 sider

I 1903 rejser den blot 27-åri-
ge Karen Jeppe fra Danmark 
til Tyrkiet for at hjælpe det 
armenske folk som længe 
har været forfulgt. Hun får 
arbejde på et børnehjem og 
vier sit liv til at hjælpe foræl-
dreløse børn og enker.

McCann, Colum 
Danser 
People’sPress, 2017. 389 sider

Biografisk roman om den 
russiske danser Rudolf 
Nurejev, hans opvækst i et 
fattigt Rusland, hans triumf 
om balletdanser, og hans 
afhopning til Vesten, samt 
om hans liv i overhalingsba-
nen i USA.

McLain, Paula 
For tæt på solen 
People’s Press, 2016. 398 sider

Beryl Markham vokser i 
Kenya og er for evigt split-
tet mellem det vilde Afrika 
og den hvide overklasse. 
Hun møder Karen Blixen og 
forelsker sig i dennes elsker, 
Denys Finch Hatton.

Mantel, Hilary 
Magten
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 411 sider 

Henrik VIII har været konge 
i 26 år men har endnu ikke 
fået den eftertragtede søn. 
Han har ladet sig skille fra 
Katharina af Aragonien og 
har giftet sig med Anne 
Boleyn og har således pådra-
get sig den katolske kirkes 
vrede. Kongens sekretær 
Cromwell kæmper for at 
rede trådene ud både for sig 
selv og for kongen, der nu 
overvejer en ny dronning, 
Jane Seymour.

Nefer Olsen, Kasper 
Højst et døgn 
Valville, 2017. 162 sider

Biografisk roman om den 
franske violinist og barok-
komponist Jean-Marie 
Leclair. Om hans barndom 
i Lyon, om rejsen til Torino, 
hvor han møder Locatelli, 
om tiden ved Ludvig d. 15.’s 
hof, og om hans kærlighed 
til Marie-Rose.
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Nurowska, Maria 
Min ven forræderen  
- en livsberetning om den 
polske oberst Ryszard 
Kuklinski, der valgte at  
samarbejde med CIA
Ellekær, 2013. 307 sider

På baggrund af lange 
samtaler med Kuklinski 
berettes om hans tid i den 
polske generalstab og om 
hvordan han, med adgang til 
væsentlige dele af Warsza-
wapagtens angrebsplaner, 
frygtede en 3. verdenskrig. 
Dette fik ham til at opsøge 
CIA i 1972, hvorefter han 
med sin nærmeste familie 
flyttede til USA.

Palmen, Connie
Du sagde det selv
Tiderne Skifter, 2017. 222 sider

Roman om digterne Sylvia 
Plath og Ted Hughes’ storm-
fulde ægteskab, fortalt med 
Hughes’ stemme.

Rezzori, Gregor von
En antisemits erindringer
Sidste Århundrede, 2018. 326 sider

Autobiografisk roman, der 
i fem fragmenter fortæller 
forfaldshistorien om den bla-
serte kosmopolit Gregors liv 
som antisemit med mange 
intellektuelle jødiske venner 
og kærester i mellemkrigsti-
dens Europa.

Rosnay, Tatiana de 
Manderley for altid  
- en passioneret fortælling 
om Daphne du Mauriers liv 
Bazar, 2016. 416 sider

Biografisk roman om 
Daphne du Mauriers liv som 
forfatter, mor og kvinde.

Sarrazin, Albertine
Astragal 
People’sPress, 2017. 190 sider

Selvbiografisk roman om 
den unge pige Anne, der er 
på flugt fra fængsel. Under 
flugten brækker hun anklen. 
Heldigvis bliver hun samlet 
op af Julien og han skjuler 
hende fra politiet. Allerede 
fra første færd ved hun, at 
de hører sammen.

Skov, Leonora Christina 
Den, der lever stille
Politiken, 2017. 374 sider

Forfatteren Leonora skriver 
efter sin mors død historien 
om sit liv med moderen og 
uden moderen. Moderen 
som aldrig ville acceptere at 
hendes datter er lesbisk.

Soei, Aydin 
Forsoning  
- fortælling om en familie
Tiderne Skifter, 2016. 652 sider 

Biografisk roman om Aydin 
Soeis families flugt til Danmark 
og hans opvækst i Danmark. 

Tjalve, Margrethe 
Iseskrog
Vandkunsten, 2017. 376 sider

Gertrud Rask er gift med 
Hans Egede, der i 1721 rejser 
til Grønland med sin familie 
for at missionere. Hendes liv 
udfolder sig her, med inuit-
ter og sømænd og manges 
skæbne i hænderne.

Thomsen, Thorstein 
Rock Hudson skal ikke  
dø i Ukraine
Rosinante, 2011. 429 sider  

Biografisk roman om teater- 
og filminstruktøren Douglas 
Sirk, født Detlef Sierck, der 
voksede op i Hamborg med 
danske forældre, men sene-
re måtte flygte til USA med 
sin jødiske kone, hvor han 
gjorde karriere i Hollywood 
efter mange trængsler.

Ullmann, Linn
De urolige
Gyldendal, 2016. 401 sider

Fortælling om at være datter 
af den døende filminstruktør 
Ingmar Bergmann, sammen-
sat af erindringer, fiktion, 
dokumentarisk materiale og 
refleksioner. Der tegnes et 
billede af en broget familie, 
hvor kærlighed og afsavn 
går hånd i hånd.

Vigan, Delphine de 
Baseret på en sand historie
People’sPress, 2016. 314 sider

Forfatteren har skrevet en 
bog, der har givet hende 
international succes. Men al 
virakken efterlader hende 
sårbar og desperat og hun 
er derfor et let offer, da 
hun møder den mystiske og 
manipulerende kvinde L, der 
hurtigt bliver en meget stor 
del af hendes liv. 

Walls, Jeannette 
Utæmmet liv  
- en roman fra det virkelige liv
Hr. Ferdinand, 2012. 362 sider  

Beretningen om forfatterens 
bedstemor Lily Casey Smiths 
hårde, men også tilfredsstil-
lende liv i Texas og Arizona. 
Det er historien om en sej 
kvindes kamp med utæmme-
de heste, naturkatastrofer, 
fattigdom og fordomme om, 
hvad kvinder kan og må.

Wung-Sung, Jesper
En anden gren 
Rosinante, 2017. 553 sider

Biografisk roman om mødet 
og forelskelsen imellem 
forfatterens kinesiske 
oldefar San Wung Sung og 
danske oldemor Ingeborg 
Danielsen.

Zweig, Stefan
Balzac - hans livs roman
Lindhardt & Ringhof, 2017. 508 sider

Om den franske forfatter 
Honoré de Balzacs liv og 
forfatterskab, bl.a. om tilbli-
velsen af hans livsværk ”Den 
menneskelige komedie”.
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Ahern, Cecelia
Kunsten at forelske sig
Gyldendal, 2015. 337 sider

Christine møder Adam, da 
han er ved at springe ud fra 
en bro, og indgår en pagt 
med ham. På 14 dage skal 
hun overbevise ham om, at 
livet er værd at leve, men 
det bliver ikke uden kompli-
kationer.

Bivald, Katarina
Læserne i Broken Wheel 
anbefaler
Lindhardt og Ringhof, 2014. 395 sider

28-årige Sara lever et stille liv 
i Sverige, hvor hun arbejder 
i en boghandel. En brev-
veksling med 75-årige Amy 
fra USA om deres fælles 
kærlighed til bøger får Sara 
til Iowa, hvor hun tvinges til 
at se verden i øjnene.

Bregnhøi, Laura Eidnes 
Dagbog til min hjerne
Alvilda, 2017. 202 sider

22-årige Rakel har fået en 
hjernerystelse. Det siger læ-
gen. Men Rakels hjerne har 
fået sit eget liv. Rakel er ikke 
typen, der får en depression, 
men dét skal hun lige have 
overbevist både sin hjerne 
og psykiateren om.

Dillon, Lucy
Det største ønske
Zara, 2018. 464 sider

Da Caitlin og Eva modvilligt 
bliver bragt sammen, pga. 
en skilsmisse, tvinges de 
til at se store sandheder i 
øjnene. Og til at overveje 
hvad deres største ønsker 
virkeligt er?

Dillon, Lucy
Mine 100 ting
Bazar, 2015. 499 sider

Byggeprojektlederen Gina er 
blevet skilt fra sin mand. Hun 
har altid været en samler, 
men nu flytter hun ind i en 
ren, hvid lejlighed med alle 
sine flyttekasser. Hun beslut-
ter sig for kun at beholde 
100 nøje udvalgte ting.

Fallon, Jane
Dér fik jeg dig!
Sommer & Sørensen, 2010. 316 sider

Stephanie og James har 
været gift i en årrække og 
har sønnen Finn på 8 år, da 
James forelsker sig i Katie, 
der bor i den landsby, hvor 
han har sin dyrlægepraksis. 
Stephanie afslører ham 
ved et tilfælde og slår sig 
sammen med Katie om at få 
hævn.

Hellberg, Åsa
Verden er lille
Rosenkilde & Bahnhof, 2015. 309 sider

Elsa følger efter tilfældige 
personer i lufthavnen og ser 
hvor det fører hende hen. 
Den tidligere filmstjerne 
Isabella er ved at sælge sit 
firma og starte et B&B i 
England sammen med sin 
veninde Carina, som lige er 
blevet skilt. De tre kvinders 
veje krydser hinanden og 
nye muligheder åbner sig.

Heywood, Carey
Halve sandheder
Palatium, 2019. 275 sider

Den populære modeblog-
ger Lindsay Palmer vælter 
sig i likes og beundrende 
kommentarer på de sociale 
medier. I virkeligheden er 
hun både menneskesky og 
overvægtig, men nu skal 
det være slut. Anden del af 
Carolinaserien.

Hilderbrand, Elin
Den perfekte dag
Gad, 2016. 362 sider

Jennifer og Stuart skal giftes 
på den romantiske ferieø 
Nantucket. Jennifers afdøde 
mor har efterladt hende en 
manual med opskriften på 
det perfekte bryllup, men 
skandaler og familiedramaer 
står i kø for at folde sig ud.

Ingemarsson, Kajsa
Skæbnehjulet
People’s Press, 2011. 361 sider

Tre meget forskellige 
kvinder fra en lille svensk by 
bliver venner ved et tilfælde. 
De bakker hinanden op i 
deres problemer med ægte-
skab, utroskab, forelskelse 
og parforhold, men intet 
ender, som de tre kvinder 
havde forestillet sig.

Kell, Lindsey
Vi havde jo bare en pause
HaperCollins Nordic, 2018. 381 sider

Liv og Adam er på deres 
drømmerejse til Mexico. 
Mod alles forventning frier 
Adam ikke til Liv, men sæt-
ter i steder deres forhold 
på pause. Kan kærligheden 
holde og hvad vil de med 
deres liv?

Chick litt 
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Kinsella, Sophie
Mit knap så perfekte liv
Flamingo, 2018. 408 sider

Katie Brenner har det 
perfekte liv i London og et 
spændende job i reklame-
branchen. Eller sådan ser det 
ihvertfald ud på Instagram. 
Der skal en voldsom nedtur 
til, før Katie finder ud af 
hvad hun i virkeligheden 
drømmer om.

Kinsella, Sophie
Shopaholic i Las Vegas
Lindhardt og Ringhof, 2016. 289 sider

Becky har mistet lysten til 
at shoppe, hendes far og 
venindens mand er forsvun-
det. Alle spor fører mod Las 
Vegas og Becky drager ud 
på en hæsblæsende red-
ningsaktion sammen med 
både familie, venner og en 
enkelt uven. Ottende del af 
En shopaholics hemmelige 
drømmeverden.

MacMahon, Kathleen
Det ender sådan her
Bazar, 2013. 414 sider

Bruno har mistet sit job i 
finanskrisen og drager til 
Irland for at finde sig selv og 
sine irske rødder. Her møder 
han sin kusine, den reser-
verede Addie, der slikker 
sårene efter en grim ufrivillig 
abort og et brudt forhold.

McFarlane, Mhairi
Findes der én,  
findes der flere
HarperCollins Nordic, 2017. 431 sider

Edie kysser brudgommen 
til sine venners bryllup. 
Egentlig er det ham der kys-
ser hende, men det er ikke 
den udlægning der bliver 
mest udbredt. Edie havner i 
en shitstorm og må forlade 
London og vende tilbage til 
barndomsbyen Nottingham.

Mansell, Jill
En ny dag venter 
Thaning & Appel, 2013. 436 sider

Da Lara Carson vender 
tilbage til sin fødeby Bath, 
genser hun sin ungdoms 
kærlighed Flynn. Flynn bliver 
overrasket over at finde 
ud af at han og Lara har en 
19-årig datter sammen, men 
følelserne mellem Lara og 
Flynn er stadig intakte.

Moriarty, Liane
Det hun glemte
Politiken, 2015. 451 sider

39-årige Alice ligger i skils-
misse, er uvenner med sin 
søster og hendes tre børn 
trives ikke. Efter et fald 
mister hun alle sine minder 
fra de seneste 10 år. Det er 
skræmmende, men bliver 
også til en ny begyndelse.

Moyes, Jojo
Det store spring
Cicero, 2015. 492 sider

Sarah er opvokset hos sine 
bedsteforældre, og deler 
passionen for heste sammen 
med sin bedstefar. Midt 
i London har de hesten 
Boo opstaldet. Natasha er 
børneadvokat, med rod i 
privatlivet. Sarah og Natasha 
har intet tilfælles, men de to 
skal forandre hinandens liv 
for altid. 
 

O`Porter, Down
Som det er
Flamingo, 2018. 387 sider

Sara, Cam og Stella er alle 
tre moderne og modne 
kvinder i London med meget 
forskellige liv og livssyn - 
men hver og én må igennem 
deres værste mareridt for 
- måske - at finde lykken på 
den anden side.

Peetz, Monika
Tirsdagsfruerne
Turbulenz, 2013. 334 sider

Fem kvinder er gennem 15 år 
mødtes første tirsdag i hver 
måned på en fransk restau-
rant i Køln. Da de begiver sig 
ud på en pilgrimstur til Lour-
des, modnes deres venskab, 
og kvinderne gennemgår en 
personlig udvikling.

Potter, Alexandra
Forførende Paris
NB Books, 2016. 391 sider

Ruby Millers kæreste bræn-
der hende af, og hun drager 
derfor alene til Paris. I kær-
lighedens by støder hun på 
nogle gamle og hemmelige 
breve mellem to elskende, 
og Ruby beslutter sig for at 
opklare mysteriet om deres 
ulykkelige forhold. Anden 
del af Magisk karma.

Sandberg, Katarina
Vi er ikke sådan nogen,  
der får hinanden til sidst
Turbine, 2015. 284 sider

Cassiopeia Svensson er 20 år 
og netop flyttet til Stock-
holm. Her kæmper hun mod 
den klichéfyldte kærlighed, 
som alle veninderne er så 
optaget af. Men en dag 
møder hun den charme-
rende Casper, der underviser 
i klaver.

Taylor, Ulla
Mødregruppen
Ries, 2010. 185 sider

Fire meget forskellige mødre 
mødes i en mødregruppe. 
De har ikke meget til fælles, 
men holder alligevel sam-
men i et halvt års tid. Nogle 
af dem kan se det morsom-
me i deres egen situation, 
mens andre er ved at få 
klidkiksen og den økologiske 
babymos galt i halsen.
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Auster, Paul
4 3 2 1
Lindhardt og Ringhof, 2017. 967 sider

Roman, der fortæller fire 
forskellige versioner af unge 
Archie Fergusons liv i et USA 
præget af nye familieformer, 
Vietnamkrig, racekonflikter 
og studenteroprør. Tilfældig-
heder giver fire forskellige 
livsbaner, og romanen ender 
hos fortælleren selv.

Burke, James Lee
House of the rising sun
Hovedland, 2018. 471 sider

Genretro amerikansk we-
stern, der foregår i grænse-
landet mellem Mexico og 
USA og i det tidsmæssige og 
mentale skift fra det gamle 
Amerika til en ny tids USA. 

Canin, Ethan 
Amerika Amerika 
Verve Books, 2008. 536 sider  

Corey Sifter, en ung mand 
fra den amerikanske 
arbejderklasse, kommer i 
begyndelsen af 1970’erne 
under en rig families beskyt-
tende vinger og begynder 
at arbejde for nomineringen 
af en demokratisk præsi-
dentkandidat. Ikke alt er, 
hvad det giver sig ud for at 
være, og Corey mister sine 
ungdommelige illusioner. 

Chabon, Michael 
Den utrolige historie  
om Kavalier & Clay 
Borgen, 2006. 605 sider 

Den unge jøde Kavalier smug-
ler sig ud af det besatte Prag 
og havner i New York, hvor 
han og fætteren Clay beslut-
ter at starte som tegneserie-
forfattere, og det lykkes med 
overvældende succes. 

DeLillo, Don 
Underverden
Centrum, 1998. 803 sider  

Roman om USA mellem 1951 
og 1992 - ikke efterkrigsti-
dens officielle historie, men 
om almindelige mennesker, 
der hver især lever deres 
liv og dermed udgør ”The 
underworld”. 

Egan, Jennifer 
Tæskeholdet banker på
Klim, 2012. 293 sider

Bennie Salazar er en aldren-
de tidligere punkrocker, der 
har et pladeselskab. Sascha 
er en plaget og bekymret 
ung kvinde, der er ansat i 
hans firma. Vi følger deres 
og andres liv og færden gen-
nem fem årtier.

Ellroy, James 
Den røde gudinde 
Klim, 2012. 731 sider  

Efter mordene på Robert 
Kennedy og Martin Luther 
King er nogle af bagmæn-
dene involveret i nye lyssky 
sager, der som fællesnævner 
har en mystisk og tiltræk-
kende kvinde fra det yderste 
amerikanske venstrefløjs-
miljø. Bogen er tredie del af 
American Tabloid.

Eugenides, Jeffrey 
Middlesex 
Gyldendal, 2003. 529 sider  

Den græsk-amerikanske pige 
Callie finder ud af at hun er 
hermafrodit, og det sætter 
en proces i gang hvor hun 
graver i familiens historie, fra 
flugten fra Lilleasien og til 
Detroit. Det kommer der en 
underholdende, poetisk og 
morsom fortælling ud af.

Ford, Richard 
Som landet ligger
Tiderne Skifter, 2007. 541 sider  

Frank Bascombe er faldet 
til ro som 52-årig og mener, 
at tilværelsen er stille og 
forudsigelig. Hans kones 
ex-mands pludselige opduk-
ken og en kræftdiagnose 
ødelægger dog den illusion. 
Bogen er tredje del af serien 
der startede med Sportsjour-
nalisten. 

Franzen, Jonathan
Brudzone
Gyldendal, 2014. 540 sider

En stor amerikansk roman 
om en moderne, dysfunk-
tionel familie, der, både i 
det indre og ydre, rystes af 
en række mindre jordskælv 
i byen Boston i starten af 
1990’erne. Blev oprindeligt 
udgivet i 1993.  

Franzen, Jonathan
Purity
Gyldendal, 2015. 614 sider

Pip Tyler med det rigtige 
navn Purity er tynget af 
studiegæld og en voksende 
irritation over hverken at 
kende sin far eller sin mors 
rigtige navn. Hun indleder 
en søgen der - slet ikke til-
fældigt - fører mod personer 
der lever af afsløringer og of-
fentliggørelse af hemmelige 
dokumenter.

Hallberg, Garth Risk 
Byen brænder
Lindhardt og Ringhof, 2016. 1041 sider

Nytårsaften 1976 følges en 
lang række personer i New 
York. Et mord på en af dem, 
den unge Samantha, knytter 
deres skæbner sammen i 
både fortid og fremtid. Og 
da den legendariske strøm-
afbrydelse mørklægger 
New York et halvt år senere, 
forandres personernes liv 
uigenkaldeligt.

Lehane, Dennis 
Den givne dag 
Klim, 2011. 659 sider  

Den hvide politimand, Dan-
ny, og den sorte baseballspil-
ler, Luther, kommer fra vidt 
forskellige familier og kår, 
men oplever begge de histo-
riske begivenheder i Boston 
i årene efter 1. verdenskrig. 
Arbejderne kæmper for en 
løn, de kan leve af, og de 
sorte kæmper for ligeret. 
Deres veje krydses, og der 
opstår et venskab mellem 
de to familier. Historien fort-
sætter i romanerne Lev om 
natten og Verden af i går.  

Den store amerikanske roman 
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Lish, Atticus 
Forberedelse til næste liv 
Politiken, 2016. 526 sider 

Den kinesiske, illegale im-
migrant Zou Lei søger i New 
York en vej ud af håbløshe-
den gennem hårdt arbejde i 
usle køkkener og ved styrke-
træning. En dag møder hun 
den psykisk syge krigsvete-
ran Skinner der værdsætter 
hendes styrke og omsorg. 

Mbue, Imbolo 
Drømmemestrene 
Hr. Ferdinand, 2017. 450 sider 

Jende og Neni fra Cameroun 
er immigreret til USA, og de 
får begge arbejde, han som 
chauffør hos en børsmægler 
hos Lehman Brothers. De 
drømmer om det eftertrag-
tede green card, men må 
træffe svære valg angående 
deres fremtid, da Lehman 
Brothers kollapser.

McCarthy, Cormac 
Blodets meridian eller  
Aftenrøden i Vesten 
Gyldendal, 2013. 414 sider 

Drengen slutter sig til 
Glantons bande, der midt i 
1800-tallet drager hærgende 
gennem Texas og Mexico på 
jagt efter fjendtlige indiane-
re. Den dæmoniske dommer 
Holden får stor indflydelse 
på banden og legitimerer 
på sin egen måde deres vold-
somme fremfærd.

Meyer, Philipp
Rust
Gyldendal, 2017. 398 sider

Barndomsvennerne Isaac 
og Billy beslutter sig efter 
års tøven for at forlade trai-
lerparken i den kriseramte 
stålværksby Buell for at 
søge deres chance. På vejen 
snubler de ufrivilligt over 
en forbrydelse, som tester 
deres venskab og loyalitet til 
det yderste.

Meyer, Philipp
Sønner
Gyldendal, 2014. 542 sider

Da den unge Eli McCullough 
i 1849 tages til fange af 
comanche indianere, viser 
han et sandt overlevelsesin-
stinkt, som driver ham frem 
til grundlæggelse af et rigt 
familiedynasti i Texas. Hans 
efterkommere kan ikke uden 
omkostninger udfylde den 
magtfulde plads.

Pynchon, Thomas 
Mason & Dixon 
Tiderne Skifter, 2002. 827 sider 

Astronomen Mason og 
landmåleren Dixon, de to 
englændere, som trak græn-
sen mellem Pennsylvania og 
Maryland, følges på deres 
rejser gennem 1700-tallets 
Amerika.

Roth, Philip 
Amerikansk pastorale
Gyldendal, 1999. 386 sider  

Smuk og velbjerget er den 
jødisk-amerikanske Seymour 
lige efter krigen godt på vej 
til at opfylde den amerikan-
ske drøm. Men hans typiske 
og naive optimisme får 
sprækker under Vietnamkri-
gen og ender fuldstændig, 
da hans datter bliver revolu-
tionær terrorist. 

Russo, Richard 
Empire falls 
Klim, 2010. 549 sider  

40-årige Miles Roby besty-
rer en grill-restaurant i et 
døende provinshul i Maine, 
hvor både restauranten og 
stort set resten af byen er i 
lommen på den kyniske enke 
efter den tidligere bymata-
dor.

Schulman, Helen 
Dette skønne liv 
Gyldendal, 2015. 241 sider

15-årige Jake Bergamont 
modtager en pornografisk 
video fra en mindreårig pige, 
der er forelsket i ham. Da 
han uden at tænke nærmere 
over det sender den til en 
ven, bliver den hurtigt delt 
på internettet og skandalen 
ruller. Det får store konse-
kvenser for alle involverede 
og ryster familiedynamikken.

Smith, Betty
Der vokser et træ i Brooklyn
Gyldendal, 2017. 476 sider

En fattig emigrantfamilies 
kamp for at opnå bedre kår 
krones med held, da dat-
teren Francie Nolan i starten 
af det 20. århundrede består 
adgangseksamen til uni-
versitetet. Genudgivelse af 
klassikeren fra 1943. 

Tartt, Donna 
Stillidsen 
Lindhardt og Ringhof, 2014. 836 sider 

Theo er 13 år, da han på 
mirakuløs vis overlever en 
eksplosion på et kunstmu-
seum i New York, mens 
hans mor omkommer. Ved 
eksplosionen kommer Theo 
i besiddelse af et værdifuldt 
kunstværk, som moderen 
elskede, og som senere 
trækker Theo ind i kunstens 
kriminelle underverden. Vi 
følger Theos dannelsesrejse. 

Winslow, Don 
I hundenes vold 
Klim, 2009. 621 sider  

Narkoagenten Art Keller 
kæmper mod mexicanske 
narkokarteller i en kamp, 
der efterhånden bliver en 
personlig besættelse og et 
hævntogt.

Yanagihara, Hanya 
Et lille liv 
Politiken, 2016. 792 sider 

Fire unge mænd, fire 
gode venner, forsøger at 
finde fodfæste i New York. 
Kunstneren JB, arkitekten 
Malcolm, skuespilleren Wil-
lem og advokaten Jude. Men 
romanen skifter karakter og 
forankrer sig i Jude og lang-
somt trævles Judes hårde 
og brutale opvækst op. En 
opvækst, der truer med at 
ødelægge den voksne Jude.
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Aidt, Naja Marie
Har døden taget noget  
fra dig så giv det tilbage 
- Carls bog
Gyldendal, 2017. 155 sider

I digte og tekst beskriver 
Naja Marie Aidt kærligheden 
til sin søn Carl, og sorgen 
efter hans død i en alt for 
ung alder.

Aidt, Naja Marie 
Moestrup, Mette
Omina
Gyldendal, 2016. 61 sider

Digte, der i et stemnings-
mættet og mørkt sprog 
kredser om amazonen som 
figur.

Andersen, Benny
At elske eller ikke elske - 
nye og gamle kærlighedsdigte
Gyldendal, 2014. 78 sider

Digtsamling bestående af 29 
gamle og 13 nye kærligheds-
digte af Benny Andersen. 
Digtene handler om det 
vigtigste af alt, kærligheden i 
alle dens forklædninger.
 

Andkjær Olsen, Ursula
Udgående fartøj
Gyldendal, 2015. 197 sider

Digte om et rodløst og desil-
lusioneret jeg, der prøver at 
skabe ny mening i en verden, 
hvor Gud er død og isbjer-
gene smelter.

Baidel, Lola
Uden videre
Baidel, 2015. 69 sider

Digte om at blive ældre og at 
acceptere tidens gang.

Carver, Raymond
50 digte
Gyldendal, 2012. 83 sider

50 digte, der præsenterer 
Raymond Carvers (1938-
1988) lyrik på dansk. Udvalgt 
fra flere digtsamlinger, er 
digterens eget liv, oplevel-
ser, tanker og refleksioner, 
omdrejningspunkt.

Dalager, Stig
Den tynde væg 
EC Edition, 2016. 146 sider

Digte, der i et billedmættet 
sprog foretager punkt-
nedslag i forskellige tider og 
rum.

Diemer, Sofie
Lol-lita
Gyldendal, 2016. 76 sider

Langdigt i 2 dele om en ung, 
søgende kvinde, der plages 
af liderlighed, løse forhold 
og retningsløshed.

Eric, Caspar
Alt hvad du ejer
Gyldendal, 2018. 294 sider

Et langdigt om at miste, om 
sorg og tab, og om bearbej-
delse, erkendelse og om at 
komme videre med livet. 
Måske.

Gerður Kristný
Drapa
Vandkunsten, 2016. 86 sider

Langdigt om et autentisk 
mord. Hvad er det der van-
drer rundt i natten? Er det 
djævelen, Odin, en skikkelse 
transformeret af mytologi-
ske figurer? Mørke, kulde og 
uhygge, griber Reykjavik og 
en kvinde dør. Digtet er et 
mindedigt til denne kvinde.

Gjessing, Signe
Blaffende rum nænnende alt
Gyldendal. 2015. 31 sider

Digte med et avanceret bil-
ledsprog som har fokus på 
sprog og eksistens.

Graakjær Nielsen, Josefine
Rosebud - et digt
Gladiator, 2015. 41 sider

Langdigt i eksperimenteren-
de sprog om en så besætten-
de længsel efter kærlighed, 
at det medfører et sjæleligt 
sammenbrud.

Hassan, Yahya
Yahya Hassan
Gyldendal, 2013. 169 sider

Digte der med vrede, indig-
nation og stor sproglig kraft 
sætter ord på hvordan det er 
at vokse op i en ghetto, hvor 
vold, svigt og kriminalitet er 
en del af virkeligheden.

Henderson, Silja E. K.
1,7 tipping point - poesi
Gladiator, 2018. 60 sider

I en blanding af digte, digt-
lignende dagbogsnotater, 
faktaklip og statistikker fra 
internettet og en dystopisk 
fremtidshistorie skriver 
forfatteren om lurende 
katastrofer.

Digte
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Hørslev, Lone 
Dagene er data
Rosinante, 2018. 94 sider

Om at alt er data - livet, kær-
ligheden og store og små 
spørgsmål.

Kaur, Rupi
Solen og hendes blomster
Lindhardt og Ringhof, 2018. 248 sider

Om sorg, fortabthedsfølelse, 
kærlighed, migration, gen-
fundet styrke og det at ære 
sine rødder.

Laugesen, Peter 
Brev til en maler
Gyldendal, 2016. 136 sider

Digte om kunstens væsen 
og det levede liv skrevet i en 
sammensat stil.

Leth, Jørgen
Samlede digte
Gyldendal, 2012. 662 sider

Digte fra 1962-2011 af 
forfatteren, journalisten og 
filmmanden Jørgen Leth om 
kærlighed, sport, sex, erotik, 
film og musik.

Neruda, Pablo
21 digte - om kærlighed  
og andet
Artur, 2018. 127 sider

21 hidtil ukendte digte fra 
den chilenske poet Pablo 
Neruda.

Nikolajsen, Rasmus
Hvad skal vi med al den 
skønhed? - efterårsdigt
Rosinante, 2018. 63 sider

Langdigt tematiseret ved na-
turen som metafor for livets 
gang med op- og nedture, 
tvivl, valg og fravalg, præget 
af dybe refleksioner og store 
sanseindtryk af naturlige 
fænomener.

Nordbrandt, Henrik
Jetlag 
Brøndum, 2015. 47 sider

En konkret og eksistentiel 
flyrejse udtrykt i digterisk 
form.

Ravn, Olga
Den hvide rose
Gyldendal, 2016. Ca. 180 blade

160 korte digte som kredser 
om temaer som kærlighe-
den, døden og sygdom med 
rosen som et gennemgå-
ende symbol.

Rifbjerg, Klaus
Stemmerne 
Gyldendal, 2016. 52 sider

Digte der inviterer indenfor 
til en verden, hvor blodtryk-
ket stiger, pispotten er fuld 
og det kniber med at høre.

Sten-Knudsen, Julie
Spor efter fugle 
Gyldendal, 2017. 70 sider

Digte, der udforsker menne-
skets forbindelse til naturen 
og verden, hvordan vi men-
nesker påvirker verden, og 
hvordan den påvirker os.

Stochholm, Nicolaj
Udenfor pesthospitalet
Gyldendal, 2018. 59 sider

Digte om identiteten som 
digter, som mand og ikke 
mindst som søn af en dø-
ende far.

Storr-Hansen, Nanna
Mimosa
Gyldendal, 2018. 95 sider

Med kvindekroppen i 
centrum udforskes symbio-
sen af menneske og natur i 
forandring.

Søgaard, Anders 
Landskabsdigternes Klub
Gladiator, 2019, 69 sider

Digte om en dekadent 
gruppe digtere i tiden efter 
murens fald i Berlin.

Tafdrup, Pia
Synet af lys
Gyldendal, 2018. 142 sider

Sanselige digte med fokus 
på syn og lys.

Thomsen, Søren Ulrik
En hårnål klemt inde bag pa-
nelet - noter fra eftertiden
Gyldendal, 2016. 156 sider

Essayistiske tekster, erin-
dringshistorier og prosadig-
te. Med tiden som omdrej-
ningspunkt filosoferer Søren 
Ulrik Thomsen (f. 1956) over 
forskellige oplevelser i sit liv, 
herunder bl.a. erindringen, 
sin egen dødelighed og 
fænomener i samtiden.

Tranströmer, Tomas
Samlede Tranströmer
Rosinante, 2011. 330 sider

Samlet udgave af Tran-
strömers digte og korte 
erindringstekster.

Tunedal, Jenny
Kapitel et
Arena, 2015. 131 sider

Digtsamling som formmæs-
sigt eksperimenterer med 
forskellige genrer og stilar-
ter herunder prosalyrik og 
kortprosa. Digtene tematise-
rer begrebet ensomhed i for-
skellige varianter herunder 
igennem brug af sproget og 
iagttagelser af kærligheden.

Woetmann, Peter-Clement
Bag bakkerne, kysten 
- en klagesang
Kronstork, 2017. 61 sider

Digte, der inddrager læseren 
i en sanselig oplevelse af at 
være bådflygtning.
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Christiansen, Rune
Ensomheden  
i Lydia Ernemans liv
Batzer & Co, 2015. 248 sider

Den unge, svenske dyrlæge 
Lydia Erneman bor og arbej-
der i Norge, et stilfærdigt 
hverdagsliv, hvor hun er 
tilfreds med at være alene 
men møder ensomheden i 
forskellige afskygninger.

Dayem, Pernille Abd-el
June
Gyldendal, 2018. 186 sider

Fragmentarisk roman om 
ensomme June. Mød hende 
som barn i 1990’erne i et nyt 
boligkompleks og som vok-
sen på ferie alene et varmt 
feriested.

Espedal, Tomas
Bergeners
Batzer & Co, 2014. 150 sider

Rammefortælling om kæ-
restesorg og længsel med 
start i New York og slutning 
i Berlin. Samtidig en historie 
om mennesker og livet i 
Bergen i nutidens Norge.

Giordano, Paolo
Primtallenes ensomhed
Bazar, 2010. 312 sider

Alice og Mattia har begge 
mørke hændelser i barndom-
men, hvilket har gjort dem 
til ensomme og selvhadende 
teenagere, da de mødes som 
15-årige. De tiltrækkes af hin-
anden, men har svært ved 
at nå hinanden rigtigt. Efter 
mange år mødes de igen.

Gottlieb, Sanne 
Sleep stalker
Lindhardt og Ringhof, 2017. 199 sider

Corinne er nattevandrer og 
kan frigjort fra sin sovende 
krop bevæge sig uset rundt 
i Singapores gader. Da hun 
forelsker sig i en kinesisk 
overlæge, tager hendes 
skyggeliv en dramatisk drej-
ning. Det bliver begyndelsen 
på en dyster og sanselig 
fortælling om ensomhed, 
besættelse og lyst.

Honeyman, Gail
Eleanor Oliphant 
har det helt fint
Jentas, 2018. 361 sider

Sorgmunter roman om den 
kiksede Eleanor, der får 
uventet hjælp til at erkende 
den barske sandhed om sin 
egen opvækst.

Kawakami, Hiromi
Senseis mappe
Hr. Ferdinand, 2013. 220 sider

38-årige Tsukiko støder 
tilfældigt på sin gamle lærer 
fra gymnasiet på en lokal 
bar. Deres forhold udvikler 
sig langsomt fra et tilfældigt 
bekendskab til et intenst 
kærlighedsforhold.

McCullers, Carson 
Hjertet er en ensom vandrer
Lindhardt og Ringhof, 2016. 447 sider

Historie om fattigdom, 
ensomhed og racekampe i 
1930’ernes Georgia.

Mankell, Henning 
Svenske gummistøvler
Gyldendal, 2016. 388 sider

Den pensionerede læge 
Fredrik Welin bor på en ø i 
skærgården og må tage sit 
liv op til revision, da hans 
hus brænder ned til grun-
den. Alt synes fortabt, indtil 
den dag to kvinder træder 
ind i hans liv: hans datter 
og journalisten Lisa Modin. 
Selvstændig fortsættelse til 
romanen Italienske sko.

Olesen, Peter H.
Et hus er ikke et hjem
Byen, 2015. 155 sider

En midaldrende mand arver 
en stor lejlighed efter sin 
mor. Han bliver overtalt til 
at leje et værelse ud, men 
da den logerende flytter ind 
udfordres hans tilværelse 
som enspænder.

Olsson, Linda
Solsorten synger
Aronsen, 2015. 254 sider

Den ensomme og ulykkelige 
Elisabeth flytter ind i en 
lejlighed i Stockholm, hvor 
hun holder sig for sig selv. 
Gode naboer bliver dog ved 
med at banke på, og lige så 
stille opstår både venskaber 
og kærlighed.

Strout, Elizabeth
Mit navn er Lucy Barton 
Gyldendal, 2017. 183 sider

Om en fattigdomsramt 
barndom i USA’s midtvest 
og det til tider, svære kærlig-
hedsforhold mor og datter i 
mellem.

Ståhl, Isabelle
Lige nu er jeg her
C&K, 2018. 274 sider

Elise og Victor mødes i 
Stockholm, hvor de begge 
studerer. De forelsker sig og 
flytter sammen, men Elise 
har svært ved at forholde 
sig til andre og hendes angst 
og selvdestruktivitet fylder 
mere og mere.

Wells, Benedict
Ud af ensomheden
Lindhardt og Ringhof, 2018. 247 sider

Roman om tre søskende, 
som mister deres forældre 
i en trafikulykke og som på 
hver deres måde må kæmpe 
sig igennem tilværelsen for 
at komme overens med 
sorgen.

Ensomhed
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Banner, Catherine 
Huset ved nattens ende
Cicero, 2016. 458 sider

I 1914 kommer lægen 
Amadeo Esposito til en fjern 
italiensk ø, som charmerer 
ham i en grad, så han bliver 
boende, stifter familie og 
overtager øens bar. Fra 
bardisken iagttager han 
familien, øen og hele år-
hundredet i både vækst- og 
katastrofeperioder.

Blæsbjerg, Kim 
Desertørerne 
Rosinante, 2016. 497 sider 

En familieejet storkoncern i 
international vækst er ram-
men for fortællingen om to 
unge mænd, der begge er 
involveret i virksomheden på 
hver sin måde. En fortæl-
ling om et Danmark i vor 
tid, præget af finanskrise og 
krig.

Boström Knausgård, Linda
Velkommen til Amerika
Lindhardt og Ringhof, 2017. 88 sider

Romanen fortælles ud fra 
den 11 årige Ellens syns-
punkt. Hun nægter at tale 
da faderen dør og familien 
kollapser. Vi følger hende, 
hendes storebror og mor 
som lever på randen af en 
katastrofe.

Buwalda, Peter
Bonita Avenue
People’sPress, 2016. 482 sider

Familiesaga over 20 år 
om familien Sigerius der 
tilsyneladende lever det 
perfekte liv. I centrum står 
matematikprofessor og 
judomester Siem. Da han 
opdager, at steddatteren 
muligvis optræder på den 
pornohjemmeside, som han 
benytter, begynder facaden 
at krakelere.

Clark, Mathilde Walter
Lone Star
Politiken, 2018. 426 sider

Da Mathildes stedfar dør, 
sætter det tanker i gang 
om hendes biologiske far 
fra Texas, og hun går i gang 
med at skrive den bog om 
sin far, som hun altid har 
vidst, at hun skulle skrive.

Correa, Armando Lucas 
Den tyske pige
Politiken, 2017. 332 sider

I 1939 må den 12-årige Han-
nah Rosenthal og hendes 
familie flygte fra Berlin til 
Cuba. I 2014 får 12-årige Anna 
Rosen i New York post fra 
sin afdøde fars cubanske 
familie. Hannah og Anna må 
mødes og få familiebåndene 
redt ud.

Dencik, Daniel
Nordisk vildt 
Politiken, 2018. 487 sider

To brødre får to meget for-
skellige livsbaner. Den ene 
med ensomhed og kamp 
som soldat og den anden 
med kernefamilie. En jagt-
ulykke bringer dem sammen 
igen – måske.

Delrue, Arnaud
Sommer med familien
Etcetera, 2015. 155 sider

I en vekslen mellem et 
nutidsspor og flashbacks af-
slører en ung mand drypvis 
sin families hemmeligheder 
og sin egen rolle heri, mens 
tragedien hele tiden ulmer 
lige under overfladen.

Di Pietrantonio, Donatella
Pigen de sendte tilbage
C&K, 2019. 214 sider

Uden forklaring bliver en 
13-årig pige sendt til en frem-
med familie. Det er hendes 
biologiske forældre, og de 
er, i modsætning til de adop-
tivforældre hun er opvokset 
hos, fattige og har mange 
børn. Et nyt, barsk liv venter 
fyldt med savn og spørgsmå-
let om hvorfor.

Dicker, Joël
Bogen om Baltimore- 
familien 
Rosinante, 2016. 469 sider

Marcus’ egen middelklasse-
familie er ikke nær så tiltræk-
kende som onklens familie 
i Baltimore - velhavende, 
overskudsagtig og med 
plads til Marcus. Sammen 
med sine fætre er han lykke-
lig som en del af den tætte, 
uovervindelige Goldman-
trio. Intet kan gå galt.

Familien og slægtsromaner 
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Ferrante, Elena
Besværende kærlighed
C&K, 2017. 201 sider

Delias mor, Amalia, bliver 
fundet druknet i en bugt. De-
lia dykker ned i sin fortid og 
i dystre familieforhold for at 
belyse omstændighederne 
omkring moderens død.

Flatland, Helga
En moderne familie
Turbine, 2018. 261 sider

Sverre fylder 70 år, inviterer 
familien med til fejring i Itali-
en og meddeler der, at Torill 
og han skal skilles efter fyrre 
års ægteskab. De tre voksne 
børn fortæller på skift om 
skilsmissens konsekvenser 
for deres liv.

Fuller, Claire
Vores endeløse dage
Olga, 2017. 262 sider

8-årige Peggy, bliver ført 
til en øde hytte i en fjern 
skov af sin far, der fortæl-
ler hende at jorden er gået 
under.

Gazan, Sissel-Jo
Blækhat
Lindhardt og Ringhof, 2017. 541 sider 

Rosa vokser op i 1980’ernes 
Aarhus hos sin mor, der er 
svampeekspert, og bøs-
sen Krudt, der er kunstner. 
Mange år efter bliver en 
kvinde forgiftet med svampe 
- er der en sammenhæng?

Green, Giselle
Kære far
Palatium, 2019. 438 sider

Nate, Jenna og Adam; 3 ulyk-
kelige mennesker med et 
fælles ønske om kærlighed 
og omsorg, finder hinanden 
ved tilfældighedernes spil. 
Undervejs spænder forvik-
linger og fortielser ben for 
deres relation, men et ægte 
ønske om at finde lykken 
leder dem tilbage på rette 
spor.

Grue, Anna
Italiensvej
Politiken, 2015. 469 sider

I 1958 kommer en ung itali-
ensk kvinde med et spæd-
barn til København for at 
skabe sig en tilværelse i sin 
mors hjemland. Men hvorfor 
er hun nærmest på flugt? Og 
hvad med kærligheden?

Grünfeld, Katrine
Stormskader
Gyldendal, 2015. 108 sider

I et sommerhus sidder en 
kvinde alene væk fra den 
familie, som hun har sat så 
højt, at hun har tabt sig selv. 
Hun raser, sover, drikker og 
bader nøgen - alt sammen 
for at finde sig selv og en 
form for fred.

Guillou, Jan
Ikke at ville se 
Modtryk, 2014. 351 sider

Tiden under 2. verdenskrig i 
Sverige og situationen i re-
sten af verden er beskrevet 
gennem den ældste af de 
3 brødre, Lauritz Lauritzen, 
og han er tyskvenlig (ikke 
nazist). Samtidig fortsæt-
ter historien om begiven-
hederne i denne svenske 
overklassefamilie. Del fire af 
Det store århundrede.

Guldager, Katrine Marie
En uskyldig familie
Politiken, 2017. 298 sider

Fra en oprørsk opvækst i en 
venstreorienteret sydfynsk 
familie opnår Frederik suc-
ces på det brølende finans-
marked i USA. Drømmen er 
opnået, men usikkerhed, 
skyldfølelse og tvivl i forhold 
til forældre og søskende 
lægger sig som en spænde-
trøje omkring ham.

Helle, Merete Pryds
Folkets skønhed
Lindhardt og Ringhof, 2016. 428 sider

Marie vokser op på Lange-
land i 1930’erne i et forarmet 
miljø, der ikke levner mange 
muligheder for de unge, 
som ønsker sig et andet liv 
end forældregenerationen. 
Ægteskabet med Otto bliver 
et springbræt til storbyen og 
fremskridtet.

Helle, Merete Pryds
Vi kunne alt
Lindhardt og Ringhof, 2018. 342 sider

Merle vokser op i 1970’erne 
i Værløse. Hun har det svært 
i skolen og derhjemme, hvor 
familien er ved at gå i opløs-
ning med en syg mor og en 
ustabil far.

Helleberg, Maria
Kvinderne fra Thy 
Samleren, 2016. 381 sider

Slægtsroman om to kvinder, 
mor og datter, der tager 
kampen op for at få et bedre 
liv på landet i Thy omkring 
år 1900.

Herzberg, André 
Så nær så fjern
Arvids, 2016. 294 sider

Fortællingen om tre genera-
tioner af fædre og sønner i 
en tysk-jødisk familie er tæt 
knyttet til det tyske riges 
historie op gennem 1900-
tallet - og af behovet for at 
høre til og være en del af et 
fællesskab.

Hill, Nathan
Niksen
Lindhardt og Ringhof, 2017. 750 sider

Samuel er 11 år, da hans mor 
pludselig forlader ham og fa-
deren. Samme sommer flyt-
ter hans bedste kammerat 
og hans tvillingesøster. 20 år 
efter genser han sin mor, der 
af medierne udnævnes til 
hippieterrorist, fordi hun har 
kastet sten mod en republi-
kansk præsidentkandidat.

Hislop, Victoria
Hjemkomsten
Bazar, 2014. 564 sider

Sonia og Maggie rejser til 
Granada for at danse salsa 
og fejre Maggies 35 års fød-
selsdag. På en lille café mø-
der Sonia den gamle tjener 
Miguel, der fortæller hende 
om cafeens historie og om 
den stolte og lidenskabelige 
Ramirez-familie, der spil-
lede en rolle i den spanske 
borgerkrig.
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Hjelm Jacobsen, Siri Ranva 
Ø 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 245 sider

Da Fritz rejser til Danmark 
for at uddanne sig, følger 
hans kæreste Marita kort tid 
efter. De vender siden aldrig 
tilbage til Færøerne. Længs-
len efter Færøerne nedarves 
og barnebarnet spejler sin 
identitet i det tabte.

Hjorth, Vigdis
Arv og miljø
Turbine, 2017. 332 sider

Da faderen dør, blusser 
arvestriden op blandt fire 
søskende og deres mor. 
Den ene søster, Bergljot, og 
broderen har brudt med fa-
milien på grund af faderens 
seksuelle overgreb, men 
resten af familien vil ikke 
anerkende, hvad der er sket.

Hoff, Kasper
Rygtet om hendes død
Modtryk, 2017. 230 sider

Hjerneforskeren Beate Niel-
sen lider af en uhelbredelig 
kræftsygdom. Hun genska-
ber sin hjerne digitalt inden 
sin død. Herefter ”lever” 
hun videre i en urne med en 
højttaler, til stor frustration 
for sønnen Morten, hvis liv 
ændrer sig radikalt efter 
moren død.

Holmegaard, Ida
Graceland 
Rosinante, 2017. 136 sider

Romanen foregår henover 
en eftermiddag i december 
og bliver fortalt af tre stem-
mer, den 12-årige Daisy, sto-
rebror Theo og mor Sylvia. 
Om en families kærlighed 
til hinanden, men også den 
medfølgende angst, utryg-
hed og bekymring.

Johnson, Plum
De efterlod os alt
Gad, 2018. 317 sider

Forfatteren påtager sig let-
tet at rydde barndomshjem-
met efter moderens død i 
en høj alder. Huset med de 
23 værelser synes at være 
en uoverkommelig opgave, 
men langsomt tilføjer op-
rydningen nye elementer til 
forståelse af forældrenes liv 
og unikke historie.

Juhl, Pernille
Det usagte
Juhls, 2017. 340 sider

Ingrids familie er fuld af 
konflikter og hemmelighe-
der med rod i begivenheder 
i Sønderjylland under 2. 
verdenskrig. Hvorfor må 
hun ikke se sin far, hvad 
har onkel Carl gjort forkert 
under krigen, og hvorfor 
efterlod hendes mor hende 
hos morforældrene? Fjerde 
del af Vent på mig Marie.

Kirkeby Hansen, Lotte
De nærmeste
Rosinante, 2019. 205 sider

Eva, Anna og Christian skal 
tømme deres barndoms-
hjem efter faderens død og 
moderens selvmord. De tre 
søskende sørger forskelligt 
og gamle hemmeligheder og 
sårede følelser ændrer deres 
opfattelse af fortiden, dem 
selv og hinanden.

Kjærstad, Jan
Slægters gang - fortællinger 
fra et glemt land
Samleren, 2016. 602 sider

Gennem slægten Bohre og 
især dens stærke kvinder 
fortælles historien om det 
norske samfund i det 20. 
århundrede. Med kvindebe-
vidstgørelsen som om-
drejningspunkt skildres de 
politiske, kulturelle og viden-
skabelige strømninger som 
på forskellig måde påvirkede 
og inddrog familiemedlem-
merne.

Knausgård, Karl Ove
Om foråret
Lindhardt og Ringhof, 2016. 159 sider

Som i et langt brev skriver 
en far til sin nyfødte datter 
om det liv og den familie, 
som hun er født ind i med 
udgangspunkt i en forårs-
dag. Indgår i årstidsbøgerne.

Lahiri, Jhumpa 
Lavlandet
Batzer & Co, 2016. 487 sider

Brødrene Subhash og Uda-
yan forfølger vidt forskellige 
mål i livet - Udayan går ind i 
oprørsbevægelsen Naxalit i 
Calcutta, Subhash flytter til 
en stille egn på Rhode Island. 
Udayan bliver skudt, og Sub-
hash vender tilbage til Indien 
for at tage sig af Udayans 
uønskede gravide enke.

Larsen, Britt Karin
Der vokser et træ  
i Mostamägg 
Gyldendal, 2016. 173 sider

Skovfinnerne bor i de dybe 
skove på grænsen mellem 
Norge og Sverige, de lever 
i pagt med naturen med 
bjørnejagt, magi, overtro og 
stærkt sammenhold. Vi føl-
ger bl.a. den unge Lina, der 
er på flugt med sin nyfødte 
og eneboeren Taneli, der 
mødes og sammen bygger 
en ny tilværelse op. Første 
bind i Folket i Finnskogen.

Lunde, Maja
Biernes historie
Rosinante, 2016. 473 sider

Bier betyder alt for den 
engelske frøhandler William 
i 1852, for den amerikanske 
biavler George i 2007 og for 
den kinesiske håndbestø-
ver Tao i 2098 og for deres 
familieliv.

Mazzucco, Melania G.
Vita
Palomar, 2019. 527 sider

I 1903 ankommer Diamante 
på 12 og hans kusine Vita på 
9 med en båd til Amerika. 
Hendes far har sendt bud 
efter dem, og nu venter et 
frygtindgydende liv i New 
Yorks immigrantmiljø.
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Mondrup, Iben
Vi er brødre
Gyldendal, 2018. 547 sider

Brødrene Poul og Jens vok-
ser op i Nordjylland i årene 
efter 2. Verdenskrig. Deres 
far deltog i modstandsbevæ-
gelsen, og hans oplevelser 
præger familien. Brødrenes 
forskellige opfattelse af 
familien og verden omkring 
dem truer med at splitte 
familien.

Moriarty, Liane
Store små løgne 
Politiken, 2015. 445 sider

Tre kvinder bliver ført sam-
men, da deres børn begyn-
der i skole. Omkring dem 
udspiller sig små og store 
dramaer, og selv de bedste 
familier gemmer på hem-
meligheder.

Obioma, Chigozie 
Vi var fiskere
Klim, 2016. 311 sider

Benjamin og hans brødre 
fisker ved byens forbudte 
flod. Her møder de en dag 
den gale mand, Abulu, som 
forudser at den ældste bror, 
Ikenna, vil blive myrdet 
af sine brødre. Profetien 
forgifter langsomt Ikennas 
liv, og familiens tætte bånd 
forandres for altid.

O’Callaghan, Conor
Intet på jord
Jensen & Dalgaard, 2017. 217 sider

En familie flytter hjem fra 
udlandet og ind i et udstil-
lingshus på en forladt bygge-
plads. Én efter én forsvinder 
de, så der til sidst kun er en 
pige tilbage. Hun banker på 
hos en nabo og fortæller sin 
historie. Men kan han stole 
på hende - og omvendt.

Olsson, Linda
En søster i mit hus 
Aronsen, 2016. 176 sider

Søstrene Maria og Emma har 
ikke set hinanden i årevis, 
men gennem deres samtaler 
får de løsnet op for fortielser 
og misforståede følelser.

Rachman, Tom
Den italienske mester
Politiken, 2019. 345 sider

Charles Bavinsky er søn af en 
excentrisk kunstner, hvilket 
påvirker hele hans livsfor-
løb. Trods farens egoistiske 
adfærd elsker Charles ham 
ubetinget og forsøger på 
alle måder at opnå farens 
anerkendelse. Handlingen 
udspiller sig fra 1955-2018.

Ragde, Anne B.
Altid tilgivelse
Rosinante, 2016. 327 sider

Der er gået tre et halvt år 
siden Torunn søgte tilflugt 
hos Christer efter farens 
død. Erlend og Krumme er 
blevet travle småbørnsfor-
ældre, Margido har fundet 
tilbage til sin Gud og Torunn 
overvejer om fremtiden med 
Christer er værd at satse på. 
Fjerde del af Berlinerpop-
lerne.

Ramsland, Morten 
Æg
Rosinante, 2017. 268 sider  

Fabulerende fortælling om 
en slægt hvis skæbne er 
uløseligt forbundet med et 
guldæg.
 
Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Forbandede yngel 
Politiken, 2013. 329 sider

På baggrund af søsterens 
selvmordsforsøg fortæller 
soldaten Lisa om sin barn-
dom. Lisa voksede op på en 
gård hos sine destruktive 
forældre, en voldelig far og 
en maniodepressiv mor, og 
tre søskende.

Riley, Lucinda
Stormsøsteren 
- Allys historie
Cicero, 2017. 581 sider

Da Allys adoptivfar Pa Salt 
dør, får Ally og hendes fem 
søstre hver især en ledetråd 
til at finde deres biologiske 
ophav. I Stormsøsteren 
føres Ally til Norge, hvor 
hendes historie er viklet ind 
i en stor slægt af klassiske 
musikeres historie. Andel del 
af De syv søstre.

Sendker, Jan-Philipp
Hjertets stemme
Gad, 2016. 350 sider

Karrierekvinden Julia hører 
pludselig en stemme i 
hovedet, der stiller en masse 
nærgående spørgsmål til 
hendes fortid og nuværende 
liv. Det bliver en rejse til 
Burma, der giver Julia svar 
på den mystiske stemme og 
hjælper hende med at finde 
sig selv. Anden del af At høre 
hjertet slå.

Setterwall, Carolina
Lad os håbe på det bedste
Hr. Ferdinand, 2018. 358 sider

Da Carolina en morgen fin-
der sin mand Aksel uventet 
død i sengen, står hun med 
ét som alenemor til en lille 
dreng. Udover sorgen må 
hun også arbejde med en 
stor skyldfølelse. Har hun 
presset ham for meget?

Smith, Ali
Vinter
Gyldendal, 2019. 357 sider 

Sophia Cleaves har inviteret 
sønnen Art og hans veninde 
til at holde jul hos sig i sit 
store hus i Cornwall. Hun 
får også ufrivilligt besøg af 
sin søster Iris, som hun ikke 
har set i 30 år. Anden del af 
Efterår.
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Straub, Emma
Feriegæsterne
Gad, 2015. 317 sider

Newyorkerfamilien Post 
skal på ferie på det skønne 
Mallorca. Men der er kom-
met skår i både ferieglæde 
og ægteskab på grund af 
utroskab.

Stuart, Keith
Mig og Sam
Cicero, 2018. 411 sider

Alex har svært ved at 
skabe en forbindelse til sin 
autistiske søn Sam, men 
alt det ændrer sig da Sam 
spiller Minecraft. Ved hjælp 
af spillet finder de en måde 
at knytte bånd og kommu-
nikere med hinanden på en 
helt ny måde.

Tully, Daniela
Hotellet ved Skyggesøen
Gad, 2019. 352 sider

Tyske Maya sætter sig for at 
finde ud af, hvorfor farmo-
ren døde i USA. Det bringer 
hende til et hotel drevet i 
generationer af en magtfuld 
familie, som har hemmelig-
heder, de helst vil skjule.

Tyler, Anne
Den blå tråd
Gyldendal, 2017. 423 sider

Familien Whitshank er en til-
syneladende velfungerende 
familie, som har boet det 
samme sted gennem gene-
rationer. Gennem historiske 
tilbageblik fra 1920’erne og 
frem udfoldes den sande 
historie om familien.

Uthaug, Maren 
Hvor der er fugle
Lindhardt og Ringhof, 2017. 303 sider

Johan vil arbejde som fyrpas-
ser, men det kræver at han 
er gift. Han gifter sig derfor 
af nød med Marie og ikke 
med hans store kærlighed, 
Hannah, da hun venter barn 
med en anden. Det bliver et 
ulykkeligt liv for Johan.

Vigan, Delphine de
Alt må vige for natten
People’s Press, 2013. 336 sider

Efter morens død fortæl-
ler forfatteren medrivende 
om sin families dramatiske 
historie om selvmord og 
tab, mens hun undervejs 
afdækker og bearbejder sine 
egne motiver til at fortælle 
historien.     

Vittrup, Morten
Argentineren der kom sejl-
ende på en cedertræsplanke
Gyldendal, 2016. 446 sider

Victor Zalazar kommer til 
verden som uønsket og 
uægte søn i en rig argen-
tinsk familie. Længslen efter 
kærlighed, sammenhørighed 
og en egen identitet driver 
ham ud på en dannelsesrejse 
fra Latinamerika til Ishavet 
og endelig til Spanien, hvor 
han en dag skyller op på 
stranden ud for Malaga.

Ward, Jesmyn
Syng, levende og døde, syng 
Hr. Ferdinand, 2018. 299 sider

Leonie tager sine modstræ-
bende børn, 13-årige Jojo og 
4-årige Kayla, med på biltur 
i staten Mississippi for at 
hente børnenes far Michael, 
der løslades fra fængsel. 
Turen byder på udfordringer 
for både levende og døde.

Wells, Benedict
Ud af ensomheden
Lindhardt og Ringhof, 2018. 247 sider

Roman om tre søskende, 
som mister deres forældre 
i en trafikulykke og som på 
hver deres måde må kæmpe 
sig igennem tilværelsen for 
at komme overens med 
sorgen.

Willett, Marcia
Svanesang 
Cicero, 2016. 284 sider

Tim bærer på en hemmelig-
hed og flytter til fredelige 
Dartmoor. Familien her tager 
imod ham som én af deres 
og udviser stor kærlighed, 
drama samt omsorg. Men de 
har også sine egne hemme-
ligheder.

Wolitzer, Meg
Stillingen
C&K, 2018. 349 sider

Da et forældrepar udgiver 
en bestseller-bog med 
stærkt seksuelt indhold, får 
det store konsekvenser for 
deres børn. 30 år efter får en 
redaktør den ide at genud-
give bogen, og det giver 
anledning til mange stridig-
heder og tilbageblik blandt 
familiens medlemmer.

Wood, James
Upstate
Turbine, 2018. 241 sider

Roman, som foregår i løbet 
af en uges tid, hovedsage-
ligt i upstate New York hos 
familien Querry med Alan 
og hans to voksne døtre, Va-
nessa og Helen. Om forskel-
lighed, kærlighed, konflikter 
og misforståelser hos søstre 
med meget forskellige per-
sonligheder.
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Fantasy

Abercrombie, Joe
Den halve krig
Gyldendal, 2018. 477 sider

Skaras verden flås brutalt 
fra hinanden i en magtkamp, 
hun pludselig må være en 
del af, hvis hun skal hævne 
sig. Tredje del af Det splin-
trede hav.

Gaiman, Neil
Amerikanske guder
People’s Press, 2013. 567 sider

I nutidens Amerika udspiller 
der sig en kamp mellem de 
gamle og nye guder. Ind i 
denne konflikt kastes ex-fan-
gen Shadow, der hurtigt bli-
ver selveste Odins assistent. 
Tag med på en fantastisk 
rejse igennem et fysisk og 
mytisk landskab, der tegner 
billedet af Amerika og hvor 
vi møder guder og myter fra 
hele verden.

Hedegaard Pedersen, Jacob
Krigsmager
DreamLitt, 2018. 620 sider

Mens onde krigsmagere 
forsøger at skabe en ny 
verdensorden, inddrages 
Asp, Kragdish og Wilhelmina 
på hver deres måde i krigen. 
Således forandres deres 
skæbner for altid. Første del 
af Krigen.

Hobb, Robin 
Snigmorderens kald
Cicero, 2018. 893 sider

Fitz har med nød og næppe 
overlevet og er nu fuldblods 
snigmorder. Alle tror, at han 
er død. Og da han ikke tør 
kontakte sine venner, må 
han ensomt arbejde mod 
sit endelige mål: at finde og 
dræbe prins Regal. Tredje 
bind i Farseer-trilogien.

Kivirähk, Andrus
Slangehvisleren
Jensen & Dalgaard, 2015. 441 sider

Allegorisk fortælling om 
skovfolket, som er venner 
med slangerne og kan deres 
sprog. Deres livsform er i op-
løsning og erstattes af ager-
brugere i landsbyen, men 
Leemet vil selv bestemme 
sin skæbne     

Mittet, Sidsel Sander
Bjergtaget  
- og de blev lokket
Facet, 2019. 372 sider

I elvernes verden, Bjerget, 
er det bestemt ikke alle der 
skatter menneskeliv særligt 
højt. Men i menneskenes 
verden lever der efterkom-
mere af elvere. De har bare 
ikke fundet ud af, hvad de 
er endnu. Første bind af 
Bjergtaget.

Pettersen, Siri
Evnen
Høst, 2017. 464 sider

Pigen Hirka er meget mere 
end haleløs og Odinsbarn, 
hun er som datter af mæg-
tige Graal udset til at redde 
de blinde og bringe evnen 
tilbage. Tredje bind i serien 
Ravneringene.

Fremtidsfortællinger  
& dystopier

Adolphsen, Peter
År 9 efter Loopet
Samleren, 2013. 87 sider

Mark har i 9 år været den 
eneste overlevende efter 
en hændelse, der fik alle 
væsner på jorden til at gå 
i loop og gentage deres 
gøremål. Naturen overtager 
byen, og betingelserne for 
Marks overlevelse forværres 
indtil en helikopter flyver 
over ham.

Alderman, Naomi
Kraften
Alhambra, 2018. 369 sider

En kraft er vågnet i verdens 
teenagepiger; en evne til at 
give stærke elektriske stød. 
Langsomt vendes magtba-
lancen mellem kønnene på 
hovedet, og det der starter 
forsigtigt bliver startskuddet 
til en verdensomspændende 
revolution. Men skaber de 
nye kvindelige magthavere 
et bedre samfund eller lader 
de sig korrumpere af den 
nyvundne magt?

Fantasy & science fiction
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Atwood, Margaret
Tjenerindens fortælling
Lindhardt og Ringhof, 2017. 365 sider

Ikonisk fremtidsvision 
fortalt af en kvinde, der er 
”tjenerinde” i et nyopstået 
regime. Hun har mistet alt 
i sit tidligere liv og lever nu 
som potentiel leverandør af 
babyer til magthaverne i et 
dystopisk samfund.

Colling Nielsen, Kaspar
Det europæiske forår
Gyldendal. 2017. 348 sider

Fremtidsroman af filosofisk 
og fabulerende tilsnit om 
et samfundseksperiment, 
hvor en familie vil bidrage til 
skabelsen af et idealsamfund 
på basis af det bedste fra 
naturen og nye teknologiske 
landvindinger. Men frem-
skridtstro og idealer udfor-
dres af individualiteten.

Eriksen, Jens-Martin 
Helter Skelter
Gyldendal, 2019. 407 sider

Dobbeltagenten, Torsten 
Vahlgren, er en del af et in-
ternationalt terrornetværk, 
som lykkedes med angreb i 
Vesteuropa og Danmark. Det 
betyder, at Danmark bliver 
en regulær kampzone, med 
borgerkrige som følger i køl-
vandet på terrorangrebene.

Clemen, Thomas
Berlin 404
Modtryk, 2015. 397 sider

Et biluheld forhindrer Berlin-
murens fald og DDR lukker 
sig helt fra omverdenen. Den 
unge it-ekspert Jacob Blau 
skal mange år senere under-
søge, om en togkatastrofe 
er en vestlig terrorhandling.

Llambías, Pablo
Zombierådhus 
Gyldendal, 2019. 360 sider

En samling af 98 tekster, 
hvor 98 danske rådhuse 
har hver sit kapitel. Rådhu-
sene og de gennemgående 
personer danner rammen 
for noget, der minder om et 
apokalyptisk drama. Nutiden 
møder fortiden og fremti-
den.

Leine, Kim 
De søvnløse 
Gyldendal, 2016. 203 sider

Året er 2025 og krigen raser 
i Europa. I Tasiilaq - en lille 
østgrønlandsk bygd - følger 
vi et sommerdøgn på 
bygdens sygehus med dets 
op- og nedture, menneske-
skæbner og den allesteds-
nærværende smukke, men 
barske natur.

Lunde, Maja
Blå
Rosinante, 2018. 357 sider

Fremtidsfortælling om 
menneskelige svigt og om 
konsekvenserne af klimafor-
andringer og tørke i Europa.

McCarthy, Cormac 
Vejen
Gyldendal, 2008. 258 sider

I en uhyggelig troværdig vi-
sion af vores mulige fremtid 
kæmper en far og hans søn 
for at overleve i et USA, som 
ligger totalt øde hen efter 
”den store katastrofe”. Der 
er intet tilbage af civilisatio-
nen, og de to vandrer plan-
løst afsted, kun holdt oppe 
af omsorgen og hengivenhe-
den for hinanden.

Meyer, Marissa
Cress
Høst, 2018. 558 sider

Cress er vokset op helt alene 
i sit fængsel i det ydre rum. 
Hun hacker sig ind i jordens 
kæmpe informationsstrøm 
for at hjælpe Dronning 
Levana. Da Cress istedet 
sender en advarsel til Cinder, 
får det store konsekvenser 
for alle. Tredje del af Lunar 
krøniken.

Mitchell, David
Skyatlas
People’s Press, 2012. 538 sider

I 11 afsnit, der fører læseren 
fra Hawaii i 1800-tallet, over 
Belgien i 1930’erne, Califor-
nien i 1970’erne, en tur ud i 
en dystopisk fremtid og så 
tilbage igen, oplever man 
fortalt i forskellige litterære 
genrer menneskehedens 
storhed og især fald.

Murakami, Haruki
Hardboiled wonderland  
og verdens ende
Klim, 2014. 490 sider

En navnløs fortæller befin-
der sig i to forskellige uni-
verser. Det ene er storbyen 
Tokyo i en nær fremtid, det 
andet er et øde sted kaldet 
”Verdens ende”. I Tokyo 
involveres han ufrivilligt i 
en informationskrig, i det 
andet univers skal han læse 
drømme fra dyrekranier. 
Hvorfor er han hvor han er, 
og hvem er han?

Oliva, Alexandra 
Den sidste
People’s Press, 2017. 361 sider

Spændingsroman om Zoo, 
der savner spænding i tilvæ-
relsen og derfor melder sig 
til en reality-tv-serie, der skal 
optages i New Englands vild-
mark. Den sidste deltager, 
der er tilbage, vinder. Zoo 
opdager ikke, at konkurren-
cen er afblæst og fortsætter 
længere ind i skoven.

Orwell, George
1984
Gyldendal, 2016. 343 sider

George Orwells klassiker 
fra 1949 med forord af Per 
Stig Møller. Fremtidsroman 
om tilværelsen under det 
fuldstændige diktatur, hvor 
det enkelte menneske er for-
vandlet til en viljeløs robot.
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Rich, Nathaniel
Morgendagens odds
Ordenes By, 2015. 365 sider

I en nær fremtid er Mitchell 
Zukor ansat til at udregne 
odds for katastrofer - at 
udnytte frygt til profit. Da 
en stormflod rammer New 
York forandres verden, og 
Mitchell må overveje sit liv.

Sanderson, Brandon
Kalamit
DreamLitt, 2017. 423 sider

Det trækker det op til det 
endelige opgør mellem den 
menneskelige befrielses-
hær ”Fortropperne” og de 
mystiske, tilsyneladende 
uovervindelige, ”Episke”. Vi 
følger hovedpersonen David 
Charlestons udvikling som 
forkæmper for menneskehe-
dens overlevelse. Fjerde del 
af Stålhjerte.

Selmer, Aksel 
Ekspeditricen
Jensen & Dalgaard, 2016. 143 sider

Om livet i en købmands-
butik i en afsidesliggende 
fjeldlandsby. Varerne er 
ved at slippe op, kunderne 
bliver væk. Folk opfører sig 
mærkeligt, rotterne er ikke 
de eneste der pusler langs 
husvæggene om natten.

Zamjatin, Evgenij
Vi
Kosmos, 2017. 251 sider

Hovedpersonen, D-503, 
erkender en dag, at han har 
en sjæl, og han begynder at 
drømme. Men det er meget 
dårligt, for ”drømme er en 
alvorlig psykisk sygdom”, 
for dermed kan han ikke 
underkaste sig ”fornuftens 
velgørende åg”, og han 
begynder at stille spørgsmål 
ved samfundsindretningen.

Zeh, Juli
Nultid
Samleren, 2014. 261 sider

Svend har forladt Tyskland 
for at slå sig ned som dyk-
kerinstruktør på Lanzarote. 
Antje har fulgt ham som en 
forslået hund. Da Theo og 
Jola dukker op og får dykker-
lektioner, kompliceres både 
forhold og relationer. Og det 
åbne hav er et farligt sted at 
befinde sig.

Science fiction

Crouch, Blake
Dark matter
Gyldendal, 2017. 390 sider

Fysikprofessoren Jason Des-
sen kidnappes en aften, og 
da han vågner, opdager han, 
at han ikke kun befinder sig i 
en verden, han ikke kender. 
Der er mange andre verde-
ner, der ligner hinanden, 
men kun i en af dem vil han 
føle sig hjemme. I skarp kon-
kurrence med andre udgaver 
af sig selv starter han jagten 
på sit sande liv.

Germanos, Y. S.
Den lille død i Beirut
Jensen & Dalgaard, 2018. 253 sider

I Paris 2058 får libanesiske 
Christian K. adgang til Center 
for Retrovision som har 
udviklet teknologien til at 
se fortiden via videoklip. 
Christian skal egentlig skrive 
en afhandling om krigszoner 
i Beirut, men bliver i stedet 
opslugt af at følge sin familie 
før han blev født.

Hoffmann, Nils
Dæmonens bagdør
SPITZEN, 2018. 524 sider

København 2064. Program-
møren Martin vil hjælpe sin 
kæreste, der har problemer 
med den kriminelle under-
verden, men snart er han 
indblandet i en kamp, der 
gælder hans eget liv men 
også den eksisterende ver-
densorden.

Howey, Hugh
Skift
DreamLitt, 2018. 599 sider

Da kongresmedlemmet 
Donald Keene i 2049 bliver 
involveret i et tophemme-
ligt projekt, aner han ikke 
at verdens ende er nær 
og at han selv længe efter 
undergangen må leve på 
skift mellem nedfrosset og 
optøet tilstand. Andet bind i 
Silo-serien.

Mandel, Emily St. John
Station 11
Iris, 2015. 366 sider

20 år efter en influenzaepi-
demi har dræbt de fleste 
mennesker, rejser en teater- 
og musiktrup rundt blandt 
småbyer og enklaver ud fra 
tanken om, at det ikke er 
nok at overleve. Men verden 
er ikke blevet et mindre 
farligt sted, og spørgsmålet 
er, om der er håb for men-
neskeheden?

Michael, Ib
Himlen brændte
Gyldendal, 2013. 378 sider

Tunguska 1908: En mystisk 
hændelse sker, som trækker 
sine spor, frem og tilbage, 
til nutidens Danmark og 
datidens Rusland og en 
familiekrønike der skal 
fortælles. En krønike, der 
også er fortællingen om en 
brydningstid i russisk historie 
samt et indblik i spændende 
videnskabelige teorier, hvor 
science fiction, eventyr og 
agentfortællinger kobles 
sammen til en sprængfarlig 
cocktail.
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Weir, Andy
The Martian
DreamLitt, 2015. 368 sider

Astronauten Mark Watney 
efterlades strandet på den 
ugæstfri planet Mars og må 
bruge al sin viden og en god 
del held i kampen for dels at 
opnå kontakt til Jorden igen 
og dels at vende tilbage.

Winter, Leon de
Hjemkomsten
Turbine, 2013. 416 sider

Da Bram, en jødisk univer-
sitetsprofessor, mister sin 
søn Ben på mystisk vis, 
sætter han alt ind på at finde 
ham igen. Da det viser sig, 
at mange jødiske børn er 
forsvundet, opretter Bram 
et detektivbureau. Sammen 
med sin makker rejser han 
rundt i et sammenbrudt 
og amputeret Israel for at 
genforene så mange fami-
lier som muligt. Historien 
bevæger sig i årene mellem 
2004-2024. 

Vampyrer 

Adrian, Lara
Hævnens sødme
Tellerup, 2015. 427 sider

Vampyren Tegan og racema-
gen Elise har begge mistet 
deres elskede i magtkampe-
ne mellem vampyrerne. Men 
da de møder hinanden, og 
uventet sendes på en rejse 
til Berlin, må de indse at de 
er tiltrukket af hinanden. 
Kan de finde svaret på deres 
søgen i Berlin? Tredje bind i 
serien Midnight breed.

Ajvide Lindqvist, John 
Lad den rette komme ind
Forum, 2007. 484 sider

I Blackeberg ånder alt 
provinsiel idyl. Men så finder 
man et lig tømt for blod, og 
flere blodige begivenheder 
følger. Er der vampyrer 
på spil. Den 12-årige Oskar 
forelsker sig i en mærkelig 
pige, som viser sig at være 
dreng og vampyr, men kan 
kærlighed overvinde alt?

Cronin, Justin
Spejlbyen
Lindhardt og Ringhof, 2016. 835 sider 

Faderen til De Tolv, ”Nul”, 
er fyldt op af had og vil til-
intetgøre menneskehedens 
eneste håb, Amy. I men-
neskeform hed Nul Timo-
thy Fanning, og langsomt 
afsløres hvordan mennesket 
Fanning bliver til uhyret Nul. 
Tredje bind i trilogien Den 
første.

Harris, Charlaine
Til døden os skiller
Lindhardt og Ringhof, 2013. 351 sider

Sookie Stackhouse, der er 
tankelæser, lever i en verden 
med vampyrer, varulve, 
hamskiftere og andre ikke-
dødelige. Nogen er ude 
efter hende, men heldigvis 
har hun mange venner, der 
hjælper hende, når det ser 
sort ud. Trettende bind i Den 
internationale bestsellerse-
rie om Sookie Stackhouse.

Schubart, Rikke
Mørke
Valeta, 2014. 289 sider

Den danske vampyr 
Natascha er flygtet med 
pigen Rosa, der skal bryde 
magtbalancen mellem men-
nesker og vampyrer. Rosas 
mor og veninde leder efter 
hende i et desperat kapløb 
med tiden. Anden del af Bid.

Strandberg, Mats
Færgen
Modtryk, 2016. 473 sider

På en færge, der sejler 
mellem Sverige og Finland, 
er der høj stemning blandt 
de 1200 feststemte gæ-
ster. Men der er to gæster 
ombord som har en voldsom 
trang til blod. Og da færgen 
er midt ude på Østersøen 
erstattes fest og alkohol 
med skrig og forsøg på at 
overlevelse.

Tudvad, Peter
Manteuffel - fragmenter  
af en udødeligs levned 
Rosinante, 2016. 416 sider

Grev Manteuffel, der er 
optændt af Luthers refor-
matoriske tanker, bliver i 
1525 såret i kamp, hvorefter 
han på mystisk vis får evigt 
liv og overnaturlige kræfter. 
I optegnelser og brevform 
fortælles om hans blodige 
liv, og om hvordan man i en 
proces forsøger at definere, 
hvad han er for et væsen; 
betegnelsen ”vampyr” bliver 
først gangbar hundrede år 
senere.

Ward, J. R.
Dronningespil
Tellerup, 2019. 461 sider

Den blinde vampyrkonge 
Wrath elsker sin mage, Beth, 
over alt på jorden, og han 
vil gøre hvad som helst for 
hende. Han vil bare ikke 
være med til, at de skal have 
et barn sammen. Attende 
bind i serien The black dag-
ger brotherhood.
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Aciman, André
Call me by your name 
Rosinante, 2018. 302 sider

Unge Elios bor med sine 
forældre ved den italienske 
riviera. En sommer ankom-
mer manden Oliver, som er 
lidt ældre end Elios. Oliver 
skal bo der et stykke tid og 
hjælpe Elios’ far. Snart op-
står der kærlighed og erotik 
imellem de to mænd.
Film: Call me by your name, 2018.

Adler-Olsen, Jussi
Journal 64
Politiken, 2010. 461 sider

Carl Mørck, leder af politiets 
afdeling Q, får hænderne 
fulde, da han efterforsker en 
sag om fem menneskers for-
svinden i 1987. Sagen fører 
tilbage til kvindeanstalten 
på Sprogø, der virkede fra 
1923-1961 og datidens race-
hygiejne og pludselig bliver 
Carl Mørck og hans kolleger 
udsat for mordforsøg, da 
sagen antager politiske 
dimensioner. Fjerde del i 
serien om Afdeling Q.
Film: Journal 64, 2017.

Backman, Fredrik 
En mand der hedder Ove 
People’s Press. 2013. 357 sider

Ove, en gnaven og regel-
fikseret gammel mand, 
har gjort det til sin opgave 
at kontrollere alt og alle i 
boligforeningen. Men bag 
Oves bitre fremtoning gem-
mer der sig en sørgmodig 
historie og efter tabet af sin 
kone har Ove på forskellig 
spidsfindig vis forsøgt selv-
mord. Men da en larmende 
iransk kvinde og hendes fa-
milie flytter ind ved siden af, 
rusker det liv i Oves rutiner 
og tristesse.
Film: En mand der hedder Ove, 2016.

Barnes, Julian 
Når noget slutter
Tiderne Skifter, 2011. 167 sider

Den midaldrende Tony arver 
en dagbog, som blev skrevet 
for 40 år siden af vennen 
Adrian, der begik selvmord. 
Mens Tony venter på at 
modtage arven, hvirvles 
hans tanker ind i fortiden, 
og kendsgerningerne, som 
han måske slet ikke husker 
så præcist, begynder at 
rumstere.
Film: Når noget slutter, 2017.

Bengtsson, Jonas T.
Aminas breve
People’s Press, 2005. 263 sider

Efter fire års indlæggelse 
kommer den skizofrent 
paranoide Janus ud med det 
formål at finde ud af, hvorfor 
hans tyrkiske veninde Amina 
ikke længere skriver til ham.
Film: Aminas breve, 2017.

Blendstrup, Jens
Gud taler ud
Samleren, 2004. 148 sider

En selvbiografisk roman, 
hvor der fortælles om tilvæ-
relsen i parcelhuset i Risskov 
ud fra sønnens synspunkt, 
med faderen, Gud, i en 
absolut hovedrolle, på godt 
og ondt.
Film: Gud taler ud, 2017.

Ebershoff, David
Den danske pige
Lindhardt og Ringhof, 2015. 395 sider

Roman bygget over det dan-
ske kunstnerægtepar Gerda 
og Einar Wegeners skæbne. 
Som den første nogensinde 
fik han foretaget en køns-
skifteoperation, i Dresden i 
1920’erne, og blev forvand-
let til Lili Elbe.
Film: Den danske pige, 2016.

Fitzgerald, F. Scott
Den store Gatsby
Gyldendal, 2012. 189 sider

Fitzgeralds klassiker fra 1925. 
Den formidabelt rige og my-
stiske Gatsby’s forsøg på at 
købe sin elskedes kærlighed 
afslører både rigdommens 
magt og afmagt, samtidig 
med at bogen skildrer den 
hektiske jazzalder i 1920’er-
nes USA.
Film: Den store Gatsby, 2013.

Foer, Jonathan Safran
Ekstremt højt  
& utrolig tæt på
Tiderne Skifter, 2005. 348 sider 

Oscar mister sin far ved tvil-
lingetårnenes kollaps i New 
York 11. september 2001. En 
efterladt nøgle sender ham 
rundt i byen for at finde 
låsen, der måske giver mere 
indsigt i farens liv 
Film: Ekstremt højt & utrolig tæt på, 
2011.

Filmatiserede romaner
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Genova, Lisa
Stadig Alice
Cicero, 2011. 318 sider

Alice er professor ved Har-
vard og får som 50-årig kon-
stateret Alzheimers sygdom. 
Vi følger, også fra Alice’s 
synsvinkel, omverdenens re-
aktion og hendes egen angst 
og tiltagende mentale opløs-
ning. Alice’s sygdom får dog 
også familien til at samles i 
kærlighed om hende.
Film: Jeg er stadig Alice, 2014.

Gilbert, Elizabeth
Spis, bed, elsk - en kvindes 
søgen efter det hele i  
Italien, Indien og Indonesien
Lindhardt og Ringhof, 2010. 317 sider

Forfatteren rejser efter 
sin skilsmisse ud i verden: 
Italien, Indien og Indonesien. 
Hun genfinder sig selv i den 
italienske mad, den indiske 
meditation og den nye kær-
lighed i Indonesien.
Film: Spis, bed, elsk, 2010.

Hawkins, Paula
Kvinden i toget
Gyldendal, 2015. 390 sider

Hver morgen sidder Rachel 
på toget og fantaserer om 
parret i et helt specielt hus 
langs banen og deres per-
fekte liv. En morgen ser hun 
noget, der chokerer hende, 
og da kvinden kort efter 
efterlyses, føler Rachel, at 
hun må gøre noget.
Film: Kvinden i toget, 2016.

 
Highsmith, Patricia 
Carol
Gyldendal, 2016. 315 sider

Mødet mellem den sofistike-
rede Carol, gift og mor, og 
den 19-årige Therese, bliver 
indledning til et lidenskabe-
ligt lesbisk kærlighedsfor-
hold med mange forhin-
dringer i McCarthy-tidens 
bigotte USA.
Film: Carol, 2016.

Hosseini, Khaled
Drageløberen
Cicero, 2004. 301 sider

Amir er rig, Hassan er fattig, 
og deres venskab bliver 
afbrudt af en ondskabsfuld 
forbrydelse. Krigen i Afgha-
nistan sender Amir og hans 
familie til USA, hvor han - i 
det meget anderledes sam-
fund - plages af skyld. Først 
alt for sent får han sonet.
Film: Drageløberen, 2007

Jungersen, Christian
Du forsvinder
Gyldendal, 2012. 464 sider

Mias mand, privatskolelede-
ren Frederik, får konstateret 
en hjernesvulst og ændrer 
fuldstændigt personlighed. 
Da det viser sig, at han har 
bedraget skolen for mil-
lioner, går Mia ind i kampen 
for at få ham frikendt. Hun 
bliver i tvivl om, hvad der er 
hans egentlige personlighed.
Film: Du forsvinder, 2017.

Le Carré, John
Natportieren
Rosinante, 2016. 539 sider

En tidligere elitesoldat 
rekrutteres fra sit job som 
hotelportier til at skaffe 
oplysninger om en sten-
rig forretningsmand, der 
mistænkes for våben- og 
narkotikahandel. Dermed 
starter et gigantisk dobbelt-
spil, hvor kærlighed spiller 
en afgørende rolle.
Film: Natportieren, 2016.

Lemaitre, Pierre
Vi ses deroppe
Lindhardt og Ringhof, 2014. 529 sider

Alfred og Édouard har 
overlevet 1. verdenskrig, 
men absolut ikke uden 
mén. Édouard har mistet sit 
underansigt, sin stemme og 
sin fremtid. Alfred sin forlo-
vede, sit job og sin stolthed. 
Tilværelsen syner mere og 
mere dyster, indtil Édouard 
får ideen til et helt fantastisk 
svindelnummer, et fupnum-
mer, som vil ændre alt.
Film: Vi ses deroppe, 2018.

Kerouac, Jack
Vejene - det oprindelige 
manuskript
Rosinante, 2010. 334 sider

Klassiker og generationsro-
man fra 1957 om to beatniks’ 
oplevelser som vagabonder 
på de amerikanske lande-
veje.
Film: On the Road, 2012.
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McCarthy, Cormac
Vejen
Gyldendal, 2008. 258 sider

I en uhyggelig troværdig vi-
sion af vores mulige fremtid 
kæmper en far og hans søn 
for at overleve i et USA, som 
ligger totalt øde hen efter 
”den store katastrofe”. Der 
er intet tilbage af civilisatio-
nen, og de to vandrer plan-
løst afsted, kun holdt oppe 
af omsorgen og hengivenhe-
den for hinanden.
Film: The Road, 2009. 

Moyes, Jojo
Mig før dig
Cicero, 2012. 438 sider

Servitricen Lou må modvil-
ligt tage jobbet som person-
lig hjælper for Will, der er 
lam i stort set hele kroppen 
og som har meget svært 
ved at acceptere sit nye liv. 
De kommer dog begge til at 
forandre hinandens liv for 
altid.
Film: Mig før dig, 2016.

Martel, Yann
Pi’s liv
Borgen, 2003. 324 sider 

Da Pi er seksten beslutter 
hans forældre at emigrere 
fra Indien til Canada med 
deres zoologiske have. Men 
fragtskibet forliser, og i 227 
dage deler Pi redningsbåd, 
rationer og tanker med den 
200 kg tunge bengalske tiger 
Richard Parker. 
Film: Life of Pi, 2012.

Mitchell, David
Skyatlas
People’s Press, 2012. 538 sider

I 11 afsnit, der fører læseren 
fra Hawaii i 1800-tallet, over 
Belgien i 1930’erne, Califor-
nien i 1970’erne, en tur ud i 
en dystopisk fremtid og så 
tilbage igen, oplever man 
fortalt i forskellige litterære 
genrer menneskehedens 
storhed og især fald. 
Film: Cloud Atlas, 2012.

Morais, Richard C.
Hundredefodsrejsen
NB Books, 2014. 280 sider

Den unge indiske Hassan 
Haji kommer med hele sin 
store familie til en lille by i 
Sydfrankrig, hvor faderen 
under stort postyr åbner en 
restaurant. Den talentfulde 
Hassan bliver kokkeelev i 
restauranten overfor, og 
efter nogle år rejser han til 
Paris, hvor han ender med at 
blive stjernekok i det franske 
køkken.
Film: Hundredefodsrejsen, 2014.

Nicholls, David
Samme dag næste år
Thaning & Appel, 2010. 462 sider 

Emma og Dexter tilbringer 
natten sammen efter deres 
dimissionsfest i 1988. De næ-
ste knap 20 år opdager de, 
at de trods store forskelle 
ikke kan undvære hinandens 
venskab, men mangt og 
meget står i vejen for at det 
kan udvikle sig til mere. 
Film: Samme dag næste år, 2011.

Northup, Solomon
Tolv år som slave
Kristeligt Dagblad, 2014. 292 sider

Solomon Northups (1808-
1863) beretning om hvordan 
han i 1841 som fri afroame-
rikansk mand under en 
rejse til Washington bliver 
forgiftet, taget til fange og 
solgt som slave. Gennem de 
næste 12 år oplever han på 
egen krop volden, tvangen 
og ydmygelsen i det slavesy-
stem, der herskede i Syden i 
USA inden borgerkrigen.
Film: 12 years a slave, 2013.

Pontoppidan, Henrik
Lykke-Per
Gyldendal, 2018. 818 sider

Udviklingsroman fra 1863 til 
omkring 1900 om den jyske 
præstesøn Per Sidenius’ 
søgen efter det lykkelige 
liv. Efter en svær opvækst 
i det religiøse hjem vælger 
Per i protest at studere til 
ingeniør i København og 
kappe enhver forbindelse 
til familien. I hovedstaden 
kaster han sig derefter ud i 
livet som åbner sig i alle dets 
afskygninger og møder kær-
lighedens mange ansigter. 
Film: Lykke-per, 2018.
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Tartt, Donna
Stillidsen
Lindhardt og Ringhof, 2014. 836 sider

Theo er 13 år, da han på 
mirakuløs vis overlever en 
eksplosion på et kunstmu-
seum i New York, mens 
hans mor omkommer. Ved 
eksplosionen kommer Theo 
i besiddelse af et værdifuldt 
kunstværk, som moderen 
elskede, og som senere 
trækker Theo ind i kunstens 
kriminelle underverden. Vi 
følger Theos dannelsesrejse.
Film: Stillidsen, 2019.

Stockett, Kathryn
Niceville
Cicero, 2010. 407 sider

Roman fra 1960’ernes Mis-
sissippi. Den nye racelov 
ophæver adskillelsen mellem 
sorte og hvide, meget imod 
de hvides vilje. En gruppe 
sorte tjenestekvinder fortæl-
ler deres livshistorier til en 
bog og bringer sig selv i fare 
i et samfund, som ikke tåler 
kritik af raceforholdene.
Film: Niceville, 2011.

Strayed, Cheryl
Wild  
- en fortælling om at fare 
vild og finde sig selv igen
C&K, 2012. 356 sider

En selvbiografisk beretning 
om den unge kvinde (f. 
1968), der beslutter sig for 
en 100 dages vandretur på 
den 1800 km lange Stille-
havsrute efter at hun nåede 
bunden pga. morens død, 
skilsmisse, misbrug m.m. 
En udviklingsrejse med 
beskrivelser af naturen samt 
møder med mennesker.
Film: Wild, 2015.

Tóibín, Colm
Brooklyn
Tiderne Skifter, 2011. 254 sider

Unge Eilis fra det fattige 
Irland får omkring 1950 til-
bud om en bedre tilværelse 
i New York. Her finder den 
forsigtige pige efterhånden 
sin plads i pensionatet og i 
butikken, hvor hun arbejder. 
Men hvordan skal hun dog 
fortælle mor om den søde 
Tony?
Film: Brooklyn, 2015.

Torday, Paul
Laksefiskeri i Yemen
Turbulenz, 2012. 280 sider

Videnskab og visioner tørner 
sammen, da den engelske 
embedsmand og forsker Dr. 
Jones tvinges til at arbejde 
for en yemenitisk sheik, der 
vil bringe laks og laksefiskeri 
til ørkenstaten. 
Film: Laksefiskeri i Yemen, 2011.

Walls, Jeannette
Glasslottet
Hr. Ferdinand, 2011. 389 sider

Jeannette Walls, en kendt 
amerikansk journalist, 
fortæller om sin barndom og 
opvækst med en alkoholisk 
og genial far og en mor, som 
var kunstner. Familien var 
hjemløs og omrejsende og 
først som teenager kunne 
forfatteren sammen med 
sine søskende bryde ud 
af familien og starte på et 
normalt liv med skolegang 
og uddannelse.
Film: Glasslottet, 2017.

Wolitzer, Meg
Hustruen
C&K, 2015. 281 sider

Joan Castleman er på vej 
til Finland sammen med sin 
berømte ægtemand, hvor 
han skal modtage en fornem 
litteraturpris, da hun beslut-
ter at ville skilles. Sent i livet 
har Joan fået nok af deres 
illusoriske ægteskab og rol-
len som den altopofrende 
hustru.
Film: The Wife, 2018.
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Auður Ava Ólafsdóttir
Stiklingen
Athene, 2009. 267 sider

En ung islandsk mand rejser 
til et kloster i Sydeuropa 
for at genoprette klostrets 
legendariske, men nu for-
faldne rosenhave. Men den 
pige, som han uforvarende 
fik en datter med på Island, 
dukker op sammen med 
barnet, og han må forholde 
sig til sin nye rolle som far - 
og måske kæreste.

Barbery, Muriel
Pindsvinets elegance
Tiderne skifter, 2009. 376 sider

Portnersken Renée og den 
12-årige Paloma finder sam-
men i et venskab med en rig, 
ældre japaner, der flytter ind 
i deres opgang.

Barnes, Julian
Den eneste historie
Gyldendal, 2018. 259 sider

Filosofisk roman, hvor 
den 19-årige hovedperson 
forelsker sig i sin 48-årige 
gifte tennispartner. Han gen-
nemlever alle forelskelsens 
kvaler, længsler og forløsnin-
ger, indtil skyerne trækkes 
sammen, og tabet lurer.

Bernhard, Thomas 
Gamle mestre
Basilisk, 2016. 207 sider

Rammen om romanen er 
Kunsthistorisk Museum i 
Wien, hvor musikkritikeren 
Reger hver anden formiddag 
i 30 år har opsøgt Tintoret-
tos maleri af ”Den hvidskæg-
gede mand” med det formål 
at finde en graverende fejl. 
Bogen består i høj grad af 
Regers kyniske monologer 
og kritik af alt, hvad der har 
med europæisk og østrigsk 
kunst og kultur at gøre. 

Coelho, Paulo
Manuskriptet fra Accra
Bazar, 2013. 182 sider

Aftenen inden Jerusalem 
bliver angrebet i 1099, taler 
den kloge græker Kopteren 
til byens befolkning. Alle lyt-
ter med, både jøder, kristne 
og muslimer. Befolkningen 
stiller spørgsmål og Kopte-
ren bringer svar, som maner 
til tolerance og forståelse, i 
stedet for krig og ufred.

Cole, Teju
Åben By
Batzer & Co, 2014. 332 sider

Den unge nigerianske stude-
rende Julius lindrer sin hjerte-
sorg ved at vandre omkring i 
New Yorks gader. Her mindes 
han begivenheder i sit liv og 
taler med de mennesker der 
færdes i storbyen.

Cortazar, Julio
Hinkeleg
Skjødt, 2017. 759 sider

Igennem en blanding af 
sprogblomstrende passa-
ger, poesi, absurditeter og 
filosofi fortælles om Horacio 
Oliveira, hvis liv tager uven-
tede drejninger efter at hans 
elskerinde Maga forsvinder.

Dalager, Stig
Øjeblikkets evighed - roman 
om Søren Kierkegaard
Lindhardt og Ringhof, 2013. 338 sider

Biografisk roman om Søren 
Kierkegaard (1813-1855), 
som tegner et psykologisk 
og eksistentielt portræt af 
en sammensat og plaget 
person og hans filosofiske 
og teologiske tænkning, der 
er stærkt påvirket af bruddet 
med hans forlovede, Regine 
Olsen.

Espedal, Tomas
Gå eller kunsten at leve  
et vildt og poetisk liv
Batzer & Co, 2007. 210 sider

Espedal går rundt i Bergen 
og begiver sig på en rejse, 
går ud i verden, søger frihe-
den, krydser broer og græn-
ser, går i Rimbauds spor, 
går på druk, går i hundene, 
og på sine gåture fører han 
samtaler med filosoffer og 
tænkere.

Gibran, Kahlil
Stækkede vinger
Turbine, 2018. 164 sider

Libanesiske Kahlil og Selma 
mødes da han er 18 år, hun 
20, og de forelsker sig dybt i 
hinanden. Men Selma bliver 
med sin fars nødtvungne 
accept bortgiftet til biskop-
pens onde nevø. Sammen 
gennemgår de lidelse, og 
han en spirituel udvikling.

Filosofi og spiritualitet 
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Gaarder, Jostein
Slottet i Pyrenæerne
Rosinante, 2009. 205 sider

Norske Stein og Solrun var 
elskende i 1970’erne, indtil 
det kom til et brud mellem 
dem. Nu mødes de tilfældigt 
igen, og herefter genopta-
ger de kontakten på mail. De 
skriver frem og tilbage om 
religion, parapsykologi, na-
turvidenskab og om kærlig-
hed, og hvad der er sket for 
dem i de forgange år. Hvad 
er meningen med det hele, 
og skal de mødes igen?

Gospodinov, Georgi
Melankoliens fysik
Jensen & Dalgaard, 2017. 295 sider.

Poetisk skrevet roman 
om erindring, sprog og 
eksistens. En forfatter 
reflekterer over sit liv med 
udgangspunkt i myten om 
Minotaurus, der halvt tyr og 
halvt menneske udstødes og 
efterlades alene i en labyrint.

Hustvedt, Siri
Den flammende verden
Lindhardt og Ringhof, 2014. 439 sider

Om den fiktive kunstner 
Harriet Burdens liv og kunst-
neriske eksperimenter i en 
mandsdomineret verden. 
Et fragmenteret puslespil 
af anmeldelser, interviews 
og bidrag fra menneskene 
omkring hende afslører lang-
somt kunstnerens sande jeg.

Kundera, Milan
Det ubetydeliges fest 
Gyldendal, 2015. 137 sider

I Paris krydser fire bekendtes 
veje igen hinanden. Alle tyn-
gede af livet mødes de til en 
fest, hvor de prøver at finde 
det gode humør frem igen.

Mercier, Pascal
Perlmanns fortielser
Tiderne Skifter, 2008. 512 sider

En sprogforsker står foran 
at skulle holde oplæg på en 
konference uden at have 
præsteret et akademisk 
resultat. Snart væves han 
ind i et spind af fortielser, 
overspringshandlinger og 
måske mord.

Saramago, José
En fortælling om blindhed
Rosinante, 2016. 284 sider

Pludselig en dag bliver en 
mand blind, og snart efter 
alle han har haft berøring 
med. Samfundets og men-
neskenes håndtering af 
”problemet” bliver en besk 
og vittig fabel om civilisatio-
nens tynde fernis.

Solstad, Dag 
Generthed og værdighed
Rosinante, 2017. 187 sider

En satirisk og samfundskri-
tisk roman om en midaldren-
de norsk gymnasielærer der 
går amok overfor eleverne, 
da han ikke kan få sin pa-
raply åbnet. Mens han går 
rundt i regnen tænker han 
tilbage på studietiden og sit 
ægteskab.

Tudvad, Peter
Forbandelsen
Politiken, 2013. 491 sider

Biografisk, dramatisk roman 
om Søren Kierkegaard, 
som tegner et psykologisk 
og teologisk portræt af en 
sammensat person og af 
Kierkegaards filosofiske 
eksistenstænkning som har 
lidenskabelig fokus på ”hin 
enkelte”.

Thomas, Scarlett
Mr. Y’s forbandelse
Tiderne Skifter, 2008. 545 sider

30-årige Ariel arbejder på 
en ph.d., da hun finder et 
sjældent manuskript, hvis 
tidligere læsere enten er 
forsvundet eller døde.

Vaidya, Janesh 
I den sidste regn
Turbine, 2015. 339 sider

En ung mand bliver kaldt 
hjem til sin fars dødsleje lige 
inden den indiske regntid. 
Faderen forlod hjemmet, 
straks sønnen blev født, og 
nu vil han fortælle hvorfor.

Zeh, Juli
Det sidste spørgsmål
Samleren, 2009. 284 sider

Filosofisk krimi om to 
fremragende fysikere, som 
strides om fortolkningen af 
forskellige teorier. Da den 
enes søn bliver bortført, 
og faderen tvunget til at 
begå et mord for at få ham 
frigivet, bliver de to fysikeres 
venskab og verdensopfat-
telse sat på en prøve.

Zola Christensen, Robert
Larverne, Ansaldo  
og krydderihandlerens søn
Gyldendal, 2016. 125 sider

Virkeligheden er i opløsning 
i 1749. Smitten hærger i 
Europa og mærkelige dyr 
trænger sig på fra dybet i 
minen. Hvad er årsagen, og 
hvad kan gøres, for at alt 
igen får en naturlig forkla-
ring?
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Bergsveinn Birgisson
Et landskab er aldrig  
tåbeligt
C&K, 2017. 248 sider

Halldors liv er gået i stå i en 
fiskerflække i det nordlige 
Island. 

Cognetti, Paolo 
De otte bjerge
Grif, 2018. 206 sider

Den gamle Oberstinde ser til-
bage på sit liv sammen med 
den 30 år ældre nazistiske 
Oberst, hvor grusomhed og 
brutalitet var hverdagskost, 
inden hun kom fri af ægte-
skabet. Roman fra Italien. 

Fontana, Giorgio
En lykkelig mands død
Tiderne Skifter, 2017. 279 sider

Mens den offentlige an-
klager Giacomo Colnaghi 
efterforsker et politisk mord, 
kommer han i tvivl om, hvem 
det overhovedet er, der er 
terroristerne. Kan han sætte 
sin lid til hans egen italienske 
stat?

Hansen, Frank Sebastian 
Billeder fra Lissabon 
EC Edition, 2017. 271 sider  

Danske Paula rejser til 
Portugal for at lede efter sin 
forsvundne far. Turen bliver 
en rejse ind i Portugals kolo-
nihistorie og farens liv under 
det fascistiske diktatur.   

Hotakainen, Kari 
Naturens lov 
Gyldendal, 2016. 260 sider  

VVS-installatør Rautala bliver 
midlertidigt lam i benene 
under et biluheld. Under sit 
hospitalsophold reflekterer 
han over fortiden, nutiden 
og fremtiden og bekymrer 
sig om sin familie, arbejde og 
samfundsudviklingen. 

Khair, Tabish
Jihad Jane
EC Edition, 2018. 258 sider

Jamilla og Ameena er to 
almindelige engelske skole-
veninder med pakistanske 
rødder. Deres tro fylder dog 
stadigt mere, og de lader 
sig rekruttere til jihad og 
Islamisk Stat i Syrien. Men 
tilværelsen som Jihad Janes 
er livsfarlig og sætter troen 
på prøve.

Lazar, Liliana 
De befriedes land 
Arvids, 2016. 221 sider

Victor Luca vil egentlig ikke 
nogen noget ondt, men 
alligevel kommer han til at 
dræbe flere efter det over-
lagte mord på sin voldelige 
far. Han er årsag til skræk og 
rædsel blandt de overtroi-
ske indbyggere i landsbyen 
Slobozia i det østlige Rumæ-
nien, men så tilsmiler lykken 
ham pludseligt. 

Lazar, Liliana
Djævlebørn
Arvids, 2018. 231 sider

Dramatisk og skæbnetung 
skildring af livet for en yngre 
jordemoder i en rumænsk 
provinsby i 1980’erne frem 
til Ceausescu-styrets fald.

Passuni, Gunter Silva
Tiagos overdrevne  
og vildfarne eventyr
Auroraboreal, 2017. 142 sider

Roman om en gruppe unge, 
der studerer på universitetet 
i Lima, hvor stemningen er 
præget af den usikre poli-
tiske situation i 1980’ernes 
Peru. 

Rosengaard, Mikkel 
Forestillinger om Ana Ivan 
Gyldendal, 2016. 271 sider  

Den rumænsk fødte 
performancekunstner Ana 
Ivan fortæller i New York 
om sin families opvækst i 
Rumænien til en dansk kunst 
praktikant. En skæbnefor-
tælling som udspilles på flere 
kontinenter og med tiden 
som en variabel størrelse. 

Ryan, Donal 
Rust 
Jensen & Dalgaard, 2015. 171 sider  

Efter mange år med øko-
nomisk vækst og et over-
ophedet boligmarked er 
krisen nu kommet til et lille 
irsk bysamfund, hvor også 
dygtige og samvittigheds-
fulde håndværkere bliver 
snydt og mister arbejdet. 
Begivenhederne skildres fra 
21 forskellige synsvinkler og 
skrifter i hvert kapitel. 

Geografi 
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Sandberg, Kristina
Liv for hver en pris
Modtryk, 2018. 566 sider

Husmoderen Maj forsøger 
at få sit og sin families liv 
til at hænge sammen. Men 
hun har rigeligt med daglige 
udfordringer i teenagebør-
nenes oprør, ægtemanden 
Tomas’ alkoholmisbrug og 
de daglige, huslige gøremål. 
Bind 3. i serien der startede 
med ”Et barn at føde”. 

Trojanow, Ilija
Magt og modstand
Tiderne Skifter, 2017. 367 sider

Delvist dokumentarisk 
roman om magt og overvåg-
ning i det kommunistiske 
og post-kommunistiske 
Bulgarien. 

Vittrup, Morten 
Argentineren der kom 
sejlende på en cedertræs-
planke
Gyldendal, 2016. 446 sider  

Victor Zalazar kommer til 
verden som uønsket og 
uægte søn i en rig argen-
tinsk familie. Længslen efter 
kærlighed, sammenhørighed 
og en egen identitet driver 
ham ud på en dannelsesrejse 
fra Latinamerika til Ishavet 
og endelig til Spanien, hvor 
han en dag skyller op på 
stranden ud for Malaga. 

Afrika

Bulawayo, NoViolet 
Vi skal have nye navne
Republik, 2014. 265 sider 

Pigen Darling og hendes ven-
ner driver rundt i slumkvar-
teret Paradise i Zimbabwe 
med afstikkere til de rigere 
kvarterer, hvor de stjæler gu-
avafrugter. Der er borgerkrig 
og familierne er fordrevet 
fra deres landsbyer, men 
Darling hører til de udvalgte, 
der kan rejse til USA. Forfat-
teren har tidligere udgivet 
bøger under navnet Eliza-
beth Zandile Tshele.

Ejersbo, Jakob 
Liberty
Gyldendal, 2009. 711 sider  

13-årige Christian kommer 
til Tanzania med sin far og 
bliver venner med den ind-
fødte Marcus. Da han efter 
et ophold i Danmark vender 
tilbage for at realisere 
drømmen om et diskotek 
sammen med Marcus, får 
kulturforskellene fatale 
følger. Læs også de to andre 
bind i Afrika trilogien Eksil og 
Revolution.

Mukasonga, Scholastique
Nilens vor Frue
Arvids, 2014. 228 sider  

På en prestigefyldt katolsk 
pigeskole ved Nilens ud-
spring i Rwanda bor en flok 
teenagepiger med meget 
forskellige baggrunde og 
forudsætninger. Vi følger 
det stigende racehad og po-
lariseringen mellem hutuer 
og tutsier op til folkemordet 
i 1994. 

Selasi, Taiye 
Gå væk, Ghana
Gyldendal, 2014. 359 sider

Fire børn i familien Sai med 
ghanesiske, nigerianske og 
skotske rødder kæmper med 
identitet og selvværd under 
deres opvækst i USA, efter 
at deres far har forladt dem 
og uden forklaring er rejst 
tilbage til Ghana.  

Smith, Wilbur 
En ond cirkel
Lindhardt og Ringhof, 2013. 447 sider  

Hector Cross og hans el-
skede Hazel udsættes for et 
dødbringende attentat. Men 
hvem står bag? Opslugt af 
ønsket om hævn kaster Hec-
tor sig ud i en frygtløs jagt 
på attentatmanden, der bl.a. 
fører ham til Afrika. Bogen 
er anden del af historien der 
begyndte med Afrikas Horn. 

England 

Adams, Alice 
Uovervindelig sommer
Gad, 2017. 310 sider

Fire venners rejse mod 
voksentilværelsen, mens 
venskaberne knirker og en 
spirende kærlighed opstår.

Hornby, Nick 
Miss Blackpool
Lindhardt og Ringhof, 2015. 358 sider  

Barbara fra Blackpool flytter 
til London for at lave tv. Her 
møder hun en række menne-
sker, og sammen skaber de 
én af tidens mest sete - og 
sjoveste - tv-serier.  

Joyce, Rachel 
Harold Frys usandsynlige 
pilgrimsfærd
Lindhardt og Ringhof, 2012. 307 sider

Den netop pensionerede Ha-
rold Fry beslutter sig for at 
gå 800 km gennem England 
for personligt at aflevere sin 
hilsen med håb om god bed-
ring til en kræftsyg kollega. 
På den lange gåtur erindrer 
han sit liv og reflekterer over 
de forkerte beslutninger, 
han har taget.

Morton, Kate 
En velbevaret hemmelighed
Cicero, 2013. 467 sider 

61-årige Laurel er sammen 
med sine søskende ved mo-
rens sygeleje. Da hun var 16, 
så hun sin mor slå en frem-
med mand ihjel. Hvorfor? Og 
hvem var den unge Dorothy i 
krigsårenes London?
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Moyes, Jojo 
Efter dig 
Cicero, 2015. 399 sider  

Det er halvandet år siden, 
Will døde. Lou prøver at 
komme videre med sit liv. 
Hun er ensom og sidder fast 
i et skodjob, men pludselig 
sker der en hel masse på 
en gang. En charmerende 
ambulancefører og Wills 
hidtil ukendte teenagedatter 
dukker op og kræver deres 
af hende. Anden del af Mig 
før dig. 

Rowling, Joanne K. 
Den tomme plads
Gyldendal, 2012. 519 sider

I den lille engelske by er 
der pludselig en tom plads 
i sognerådet. Forskellige 
kandidater er i spil, og byens 
ellers så pæne indbyggere vi-
ser sig fra deres værste side, 
og overraskende artigheder 
kommer for en dag.

Smith, Zadie 
NW 
Rosinante, 2013. 371 sider

Romanen er et portræt 
af NW - det nordvestlige 
multikulturelle London i vore 
dage - fortalt med fokus på 
venskabet mellem to unge 
kvinder, Leah og Nathalie. 

Indien

Ejrnæs, Anne Marie 
Bhakti 
Gyldendal, 2011. 257 sider  

Historien om to stærke dan-
ske kvinder, teosoffen Erna 
Ørnsholt og missionæren 
Anne Marie Petersen, som 
begge kommer til at leve 
mere end 40 udfordrende og 
fantastiske år i Indien i første 
halvdel af 1900-tallet.

Gowda, Shilpi Somaya 
Den gyldne søn
Cicero, 2016. 459 sider

Anil og Leena vokser op 
sammen i en indisk landsby, 
men mens Anil færdiggør 
sin lægeuddannelse i USA, 
må Leena gifte sig med den 
mand, hendes forældre har 
valgt til hende. Begge de 
unge møder modstand og 
må træffe vanskelige valg.

Jacob, Mira 
Søvngængerens guide  
til at danse 
People’sPress, 2016. 523 sider  

Familien Eapen kom til 
USA fra Indien for ca. 30 
år siden, og faren er nu en 
respekteret hjernekirurg. Da 
han begynder at opføre sig 
mærkeligt, rejser datteren 
hjem og konfronteres med 
familiens historie. 

Mukherjee, Neel
De andres liv
Batzer, 2018. 815 sider

Roman om familien Ghosh 
og den store kløft mellem 
rig og fattig i 1960’ernes og 
1970’ernes traditionsbundne 
Indien.

Swarup, Vikas 
Q & A - drengen,  
der havde svar på alt 
Aschehoug, 2004. 318 sider  

Indiske Ram Mohammed 
Thomas, der er opvokset på 
børnehjem, beskyldes for 
svindel i en stor tv-quiz, hvor 
han vinder 1 mia. rupees. Er 
også lavet på film med titlen 
Slumdog millionaire.

Yafasova, Dina 
Kald mig ikke offer!
Gyldendal, 2011. 351 sider  

Dokumentarisk roman om 
den unge lærer, Archana 
Guha, der bliver taget til 
fange af det indiske politi, 
fordi hendes bror er medlem 
af en politisk oprørsbevæ-
gelse. I fængslet bliver hun 
udsat for så voldsom tortur, 
at hun bliver lam. Broderen, 
Saumen, ønsker hævn over 
bødlen.

Japan

Downer, Lesley 
Den sidste konkubine 
Politiken, 2008. 492 sider  

Pigen Sachi lever på landet, 
men bliver udvalgt først til 
kammerpige og siden til 
konkubine i shogun-paladset 
i 1800-tallets Japan. Snart 
krakelerer hoflivet, da en 
borgerkrig bryder ud, og 
Sachi må flygte. Hun møder 
kærligheden og finder 
langsomt ud af hemmelig-
heden om sin fortid og sine 
forældre.

Hiraide, Takashi
Kattegæsten
People’sPress, 2018. 183 sider

Et barnløst ægtepar sidst i 
30’erne har lejet et anneks i 
en stor have i Tokyo. En dag 
får de besøg af naboens lille 
killing Chibi, som får større 
og større betydning for 
deres liv. 

Kawakami, Hiromi 
Kvinden ved havet
Hr. Ferdinand, 2016. 249 sider 

Keis mand forsvandt spor-
løst for tolv år siden, og nu 
drages hun mod en lille by 
ved havet, hvor hun føler 
hans nærvær og håber på at 
få svar. Samtidig gennemgår 
hun en smertefuld løsrivelse 
fra teenagedatteren, der ved 
noget hun ikke vil sige. 
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Murakami, Haruki 
1Q84 
Klim, 2011. 403 sider 

Aomame er en 30-årig smart 
pige, uddannet kampsports-
instruktør, men arbejder p.t. 
som lejemorder. Tengo er 
matematiklærer med forfat-
terdrømme. Han skal omskri-
ve en sær 17-årig piges sære 
historie. Begge hovedfigurer 
oplever, at deres virkelighed 
forvrides let, hvad påvirker 
deres virkelighed? Historien 
fortsætter i yderligere to 
bind.  

Murakami, Haruki 
Den farveløse Tsukuru  
Tazakis pilgrimsår 
Klim, 2014. 302 sider 

Den farveløse Tsukuru Tazaki 
opsøger sine gamle ung-
domsvenner, for at forstå 
hvorfor de vendte ham ryg-
gen 16 år tidligere. Gennem 
mødet med de tabte venner, 
danner Tsukuru et nyt billede 
af sig selv, og langsomt får 
hans personlighed farver. 

Murakami, Haruki 
Hør vinden synge &  
Flipperspil 1973 - to romaner 
Klim, 2016. 167, 161 sider 

I ”Hør vinden synge” er en 
ung mand på sommerferie 
fra universitetet, han er 
først i tyverne og driver lidt 
tilfældigt gennem livet til et 
lydspor af tidens hits. I ”Flip-
perspil 1973” er han blevet 
lidt ældre, har sit eget over-
sætterfirma og eftersøger et 
flipperspil, som han elskede 
at spille.

Kina

Chan, Koonchung 
De fede år 
Gyldendal, 2012. 344 sider  

Fremtidsfortælling fra Kina, 
der i 2013 har opnået vel-
stand og harmoni, mens re-
sten af verden kæmper med 
finanskrisen. Men kun de 
færreste ved, at en måned er 
udslettet fra befolkningens 
erindring. Lille Xi gør Gamle 
Chen opmærksom på at der 
er noget galt, og sammen 
med en lille gruppe forsøger 
de at finde en forklaring.

Feiyu, Bi 
Tre søstre 
Turbine, 2015. 417 sider 

Roman om kvinders vilkår 
og kinesisk kultur og sam-
fund under og efter Mao. 
Romanen er fra 2003 men er 
stadig aktuel læsning.  

Min, Anchee 
Den sidste kejserinde 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 350 sider  

Kejserinde Orkide styrer det 
kæmpestore rige for sin søn. 
Udadtil er der store politiske 
udfordringer med Japan, 
Rusland og Vesten, og 
indadtil er der magtkampe 
og intriger i Den Forbudte 
By og kærligheden til søn-
nen. Anden del af serien der 
begyndte med Kejserinde 
Orkide.

Yu, Hua
Fortællingen om dengang 
Xu Sanguan solgte sit blod
Klim, 2016. 265 sider

Menneskeligt portræt af en 
mand der i kampen for sin 
familie risikerer livet ved at 
sælge sit blod. Samtidig en 
satirisk skildring af livet i 
Kina under Maos styre.

Ward, Jesmyn
Syng, levende og døde, syng
Gyldendal, 2018. 315 sider

En samling intellektuelle 
kinesere bliver sent på gen-
opdragelseslejr. Her udspil-
ler hverdagen sig og hver 
finder sin måde at tackle 
alle de udfordringer, det 
giver. Beskrivelsen af Kina i 
perioden 1958-1962 er barsk 
og morsom.

Mellem- og Sydamerika

Allende, Isabel 
Mayas dagbog 
Gyldendal, 2012. 364 sider  

19-årige Maya bliver sendt 
til den afsidesliggende 
øgruppe Chiloé, hvor hun 
langsomt lærer sin egen 
familiehistorie at kende og 
dermed sig selv.

Bolaño, Roberto 
2666 
Gyldendal, 2012. 1030 sider  

Labyrintisk roman om lit-
teraters søgen efter mening 
i en storby præget af vold, 
håbløshed og mord. 

Franco, Jorge
Verden udenfor
Turbine, 2016. 291 sider

Rigmanden Don Diego bort-
føres i den columbianske by 
Medellín og holdes fanget af 
kidnappere, som udspione-
rer Diegos datter Isolda. Vi 
følger personerne i fortid og 
nutid imens alles skæbner 
afgøres.

García Márquez, Gabriel 
100 års ensomhed 
Rosinante, 2010. 313 sider

Sydamerikansk roman fra 
en isoleret landsby, omgivet 
af sumpe og urskove og be-
boet af fantaster, som dog 
både tillader fantasiens fri-
hed og hverdagens realisme. 
Er fra 1967 men temaerne er 
stadigt aktuelle.

García Márquez, Gabriel
Kærlighed i koleraens tid 
Samleren, 1997. 406 sider

En kærlighedsfortælling fra 
Colombia om en forsmået 
elsker, der må vente i mere 
end halvtreds år, før han får 
sin ungdomselskede.

Nygårdshaug, Gert 
Mengele zoo 
Hovedland, 2010. 413 sider 

Mino flygter ind i junglen 
et sted i Sydamerika efter 
at militæret har dræbt alle i 
landsbyen. Minos rejse fører 
til Mariposa-bevægelsen 
som, igennem politisk vold, 
kæmper for det oprinde-
lige folks naturressourcer 
og mennesker i den tredje 
verden.
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Patchett, Ann 
Mirakelfloden 
People’s Press, 2013. 366 sider 

En amerikansk forsker dør 
i Amazonas, mens han er 
sendt ud for at følge et 
hemmeligt projekt for en 
medicinalgigant. Hans kol-
lega Marina Singh bliver 
sendt ud for at følge op, og 
hun opdager, at forskerne 
har en anden dagsorden end 
koncernen. 

Peebles, Frances de Pontes 
Syersken 
Verve, 2012. 734 sider 

Historisk roman fra 1920’er-
nes og 1930’ernes Brasilien, 
hvor de fattige søstre Emília 
og Luzia dos Santos ernærer 
sig som syersker, indtil deres 
liv tager forskellig retning, 
da Emília bliver gift ind i en 
rig og betydningsfuld fami-
lie, mens Luzia lever med i 
det folkelige oprør.

Pérez-Reverte, Arturo
Tangodanseren
Cicero, 2014. 443 sider

Max Costa møder smukke 
og rige Mecha Inzunza og 
komponisten Troeye på en 
luksusliner i 1928. Han viser 
dem den oprindelige tango i 
Buenos Aires slumkvarterer 
og indleder en lidenskabe-
lig kærlighedsaffære med 
Mecha.

Norge

Christensen, Lars Saabye
Byens spor 
Grif, 2018. 442 sider

Bind 1 - Ewald og Maj. 
Familien Kristoffersen og 
deres naboer og bekendte 
fra bydelen Fagerborg i Oslo 
bliver fulgt i årene 1956-1957. 
Alle har de drømme og håb, 
og både den 15-årige Jesper 
Kristoffersen og hans 40-
årige mor, som blev enke for 
en del år siden, må sande, 
at det kan være svært med 
kærligheden og faktisk også 
med ambitionerne. Bind 2. i 
serien hedder ”Maj” og de 
er begge en del af Oslotri-
logien. 

Flatland, Helga 
Der findes ingen helhed 
Batzer & Co, 2016. 331 sider  

Selv om sorgen og smerten 
har ændret alting, går livet 
så småt videre for forældre, 
venner og bekendte i den 
norske bygd, hvorfra tre 
unge mænd mistede livet i 
Afghanistan. Bogen er tredje 
del af serien der begyndte 
med Bliv hvis du kan, rejs 
hvis du må. 

Hansen, Erik Fosnes
Et hummerliv
Gyldendal, 2017. 376 sider

På grænsen til voksenlivet 
bliver 14-årige Sedd kastet 
ind i en række dramatiske 
begivenheder på bedste-
forældrenes højfjeldshotel i 
Norge. 

Lykke, Nina 
Nej, nej og atter nej
Rosinante, 2018. 339 sider

Efter 25 års ægteskab indle-
der Jan et forhold til sin yng-
re kollega Hanne. Alt går op 
i limningen, men anderledes 
end Jan havde forventet. 
Konen Ingrid trives nemlig 
på sin helt egen måde. 

Ravatn, Agnes
Fugletribunalet
Batzer, 2017. 274 sider

Tv-værten Allis Hagtorn for-
lader mand og job efter en 
offentlig skandale og begyn-
der at arbejde som hushjælp 
og gartner for Sigurd Bagge. 
Begge gemmer de på hem-
meligheder, og spørgsmålet 
er om de kan lægge det bag 
sig og begynde på ny sam-
men?

Renberg, Tore 
Angreb fra alle sider 
Gyldendal, 2015. 408 sider  

Brødrene Ben og Rikki drøm-
mer om et liv lagt væk fra 
deres triste tilværelse. De 
stikker af til Stavanger og 
søger ly hos den kriminelle 
onkel Rudi som drømmer 
om et normalt liv, men til det 
formål kræves der masser af 
penge. Anden del af serien 
der begyndte med Vi ses i 
morgen.

Solstad, Dag
Generthed og værdighed
Rosinante, 2017. 187 sider

En satirisk og samfundskri-
tisk roman om en midaldren-
de norsk gymnasielærer der 
går amok overfor eleverne, 
da han ikke kan få sin pa-
raply åbnet. Mens han går 
rundt i regnen tænker han 
tilbage på studietiden og sit 
ægteskab.

Tiller, Carl Frode
Begyndelser
Rosinante, 2018. 333 sider

Den voksne mand Terje 
ligger på hospitalet efter 
han har forsøgt at tage sit 
eget liv. Så springer vi først 
to dage tilbage i tiden, så 
en måned og senere hen to 
år, tre år osv. indtil vi møder 
drengen Terje.
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Tyrkiet 

Drew, Alan 
Haver af vand 
Rosinante, 2009. 359 sider  

En fattig kurdisk-muslimsk 
familie bor i en teltlejr 
uden for Istanbul efter et 
jordskælv. Den oprørske 
teenagedatter forelsker sig 
i en ung amerikaner og får 
næsten alle forældrenes 
forhåbninger til at briste.

Günday, Hakan
Mere, mere 
Turbine, 2016. 390 sider 

Gaza er ni år, da han begyn-
der at arbejde for sin far, der 
smugler illegale immigranter 
og flygtninge fra Tyrkiets 
Ægæerkyst til Grækenland. 
Langsomt men sikkert op-
bygger han en indre råhed, 
indtil den dag katastrofen 
indtræffer. 

Pamuk, Orhan 
Dette fremmede i mig 
Gyldendal, 2016. 639 sider 

En familiekrønike hvor vi 
følger gadesælgeren Mevlut 
Karatas liv og familiens tilvæ-
relse i Istanbul og omegn. 

Pamuk, Orhan 
Sne 
Lindhardt og Ringhof, 2006. 492 sider 

Den tyrkiske eksildigter Ka 
rejer til byen Kars i det nord-
lige Tyrkiet, samtidig med at 
en afdanket skuespiller og 
en fordrukken officer under 
dække af en snestorm an-
stalter et lokalt militærkup.

Tamer, Leyla 
Lille Yelena
Klim, 2012. 182 sider 

I en tyrkisk sortehavsby 
arbejder Jozef for sin fars 
ungdomsven, den krimi-
nelle Padron. Han bliver dybt 
betaget af Padrons smukke 
hustru Natascha og dræber 
ham for selv at gifte sig med 
hende. Midt i det hele står 
den sære spåkvinde Lille 
Yelena med gode råd til alle.

Tyskland

Førsund, Joachim
Ildværket
People’sPress, 2018. 297 sider

Heiko har to familier, den 
fraværende biologiske og 
fodbold-familien hvor det 
virkelige sammenhold eksi-
sterer. Det sker gennem en 
glødende opbakning til Han-
nover 96, hvor der uddeles 
organiserede ”bøllebank” 
på holdets kampdage. Heiko 
stiger i kommandograderne 
samtidig med at hans rigtige 
familie krakelerer.

Meyer, Clemens
Muret inde 
People’s Press, 2016. 492 sider 

Efter murens fald er prostitu-
tionsmarkedet i opbrud i det 
gamle DDR. Pengene skifter 
hænder i et hastigt tempo, 
mens kunder og bagmænd 
forsøger at følge med.  

Seiler, Lutz 
Kruso 
Batzer, 2015. 520 sider 

DDR’s fald skildret i begi-
venheder på den østtyske 
ø Hiddenssee, hvor man på 
en klar dag kan se over til 
vestens frihed på danske 
Møn.  

Stanisic, Sasa 
Før festen 
Tiderne Skifter, 2015. 309 sider 

Roman, der skildrer livet i en 
lille tysk landsby i september 
2013, hvor landsbyen gør klar 
til den årlige høstfest. Livs-
historier, sagn og eventyr 
smelter sammen i en mosaik 
af landsbyliv. 

USA

Butler, Nickolas 
Shotgun lovesongs 
Klim, 2015. 326 sider  

Fire mænd og en kvinde 
er vokset op sammen i en 
lille by i USA’s midtvest. De 
er nu i trediverne og deres 
venskab og livshistorier 
skildres med udgangspunkt i 
tre bryllupper.

Chabon, Michael
Wonderboys 
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 343 sider 

Hovedpersonen er en mid-
aldrende forfatter, som er i 
dyb krise efter adskillige år 
med stoffer, rod i privatlivet 
og en karriere for nedadgå-
ende. Men en weekend med 
hans gravide elskerinde, en 
spøjs forlægger og 2 unge 
forfatterspirer åbner hans 
øjne.

Cunningham, Michael
Snedronningen 
Gyldendal, 2015. 253 sider 

Det er vinter i et nedslidt 
kvarter i New York, hvor 
brødrene Tyler og Barrett 
begge overvejer, hvad de 
skal med deres liv. Tyler 
sniffer kokain og venter på 
sit musikalske gennembrud, 
mens Barrett er blevet for-
ladt af sin kæreste. 

Dicker, Joël 
Bogen om Baltimore-
familien 
Rosinante, 2016. 469 sider 

Marcus’ egen middelklasse-
familie er ikke nær så tiltræk-
kende som onklens familie 
i Baltimore - velhavende, 
overskudsagtig og med 
plads til Marcus. Sammen 
med sine fætre er han lykke-
lig som en del af den tætte, 
uovervindelige Goldman-
trio. Intet kan gå galt.  
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Doerr, Anthony 
Noget om Grace 
Politiken, 2016. 447 sider 

David Winkler drømmer 
begivenheder, før de sker. 
Detaljerede og uafrystelige 
drømme. Da han drømmer, 
at han ikke er i stand til at 
redde sin druknende spæde 
datter, flygter han. 25 år 
senere samler han mod til at 
vende tilbage. 

Egan, Jennifer 
Se på mig
Klim, 2014. 410 sider  

Samfundssatire og thril-
ler. 35-årige New Yorker 
model Charlotte, patologisk 
løgner - blandt andet om 
alder, kører galt og smadrer 
sit ansigt. Hendes jagt på 
en ny identitet fører hende 
langt omkring i New York 
og tilbage til hendes fødeby 
Rockford, Illinois. Oprinde-
ligt fra 2001 men heldigvis 
oversat til dansk i 2014. 

Ford, Richard 
Canada 
Tiderne Skifter, 2012. 399 sider  

Krønike om den unge Dells 
sære skæbne, da han køres 
til Canada som 15-årig, da 
forældrene arresteres for 
et elendigt bankrøveri. Han 
fortæller historien som mid-
aldrende, og konkluderer til 
slut, at han har tilpasset sig 
tilværelsens muligheder.

Irving, John 
I én person 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 492 sider

Billy Abbot fortæller om at 
vokse op som biseksuel og 
finde sin helt egen identitet. 
Hans særegne familie, ven-
ner samt mandlige og kvin-
delige elskere er konstant 
en del af hans liv på godt og 
ondt, ligesom den frygtede 
AIDS-sygdom bliver det.

Kwok, Jean 
Mambo i Chinatown
Bazar, 2015. 392 sider  

Charlie Wong skifter jobbet 
som opvasker i Chinatown 
ud med et som receptionist 
på en danseskole, og nye 
muligheder åbner sig for 
hende. Hun holder dobbeltli-
vet skjult for sin traditionelle 
kinesiske far men får lang-
somt mere tro på sig selv. 

LaMarche, Phil 
American Youth
Republik, 2013. 244 sider  

Et gevær går af ved et uheld, 
og en dreng dør. 14-årige Ted 
lyver om sin rolle i tragedien, 
og bliver langsomt suget ind 
i den højreorienterede, vol-
delige gruppe af unge, der 
kalder sig American Youth.

Lee, Harper 
Dræb ikke en sangfugl 
Lindhardt og Ringhof, 2014. 365 sider  

En ni-årig pige fortæller 
om livet i en lille sydstatsby 
og om sin fars indsats som 
sagfører for en uskyldigt 
anklaget sort. En udødelig 
klassiker fra 1960. 

Lethem, Jonathan 
Dissidentparken
Klim, 2015. 363 sider 

Tre generationer, den 
karismatiske polske jøde 
Rose Zimmer, der tror fuldt 
og fast på kommunismen, 
hendes datter Miriam og 
barnebarnet Sergius danner 
baggrund for historien om 
den yderste venstrefløj i USA 
op igennem det 20. århund-
rede. 

Tropper, Jonathan
Syv satans lange dage
Modtryk, 2014. 339 sider  

Kort efter at have fundet sin 
chef i seng med sin kone, 
dør Judd Foxmanns far, og 
han tvinges til at sidde shiva 
med sin dysfunktionelle 
familie i syv lange dage. 

Vann, David 
Goat Mountain 
Gyldendal, 2015. 244 sider  

Nu er han endelig blevet 
gammel nok til at skyde sin 
første buk, men med en 
enkelt bevægelse går alt 
frygtelig galt, og den årlige 
jagt med farfaren, faren og 
dennes bedste ven går slet 
ikke, som den 11-årige dreng 
havde håbet. 

Walls, Jeannette 
Utæmmet liv
Hr. Ferdinand, 2012. 362 sider 

Beretningen om forfatterens 
bedstemor Lily Casey Smiths 
hårde, men også tilfredsstil-
lende liv i Texas og Arizona. 
Det er historien om en sej 
kvindes kamp med utæmme-
de heste, naturkatastrofer, 
fattigdom og fordomme om, 
hvad kvinder kan og må.

Whitehead, Colson
Den underjordiske jernbane
Politiken, 2017. 299 sider

Den unge slave Cora vokser 
op på en bomuldsplantage i 
Georgia under umenneske-
lige forhold og et dobbelt-
pres som udstødt blandt 
sine egne. Cora overtales af 
slaven Caesar til at flygte og 
opsøge ”den underjordiske 
jernbane”.

Wood, James
Upstate
Turbine, 2018. 241 sider

Roman, som foregår i løbet 
af en uges tid, hovedsage-
ligt i upstate New York hos 
familien Querry med Alan 
og hans to voksne døtre, Va-
nessa og Helen. Om forskel-
lighed, kærlighed, konflikter 
og misforståelser hos søstre 
med meget forskellige per-
sonligheder.
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Alzamora, Sebastiá 
Blodrus 
Turbine, 2014. 284 sider 

En gotisk fortælling om men-
neskets grusomhed, kampen 
mellem det gode og det 
onde, der udspilles under 
den spanske borgerkrig. 

Blixen, Karen
Gengældelsens veje
Gyldendal, 2018. 279 sider

To unge engelske pigers 
oplevelser i huset hos en 
mystisk præst i Frankrig. 
Genudgivelse af Blixens bog 
fra 1944, der tidligere blev 
udgivet under pseudonymet 
Pierre Andrézel.

Brooks, Max 
World war z 
Tellerup, 2013. 440 sider

Zombiekrigen er den største 
katastrofe, menneskeheden 
har overlevet. Den ti år lange 
krig krævede frygtelige ofre 
og tab. Krigen fortælles gen-
nem øjenvidneberetninger 
om nedbrydelse af samfun-
det og menneskeligheden, 
svigt fra autoriteterne, men 
også om heltene der trådte 
ud af kaosset. 

Cronin, Justin 
De tolv 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 751 sider  

Vi er 100 år ude i fremtiden. 
Det Amerika, vi kender, er 
gået under. De få overle-
vende bor i små bysamfund, 
mens vampyrerne hærger 
om natten. Men vores helte 
har måske en løsning på 
problemet. Hæsblæsende, 
uhyggelig og spændende 
postapokalyptisk fortælling. 
Anden del af den serie der 
startede med Den første, 
og som man med fordel bør 
læse inden man læser De 
tolv. 

Cronin, Justin 
Spejlbyen
Lindhardt og Ringhof, 2016. 835 sider

Faderen til De Tolv, ”Nul”, 
er fyldt op af had og vil til-
intetgøre menneskehedens 
eneste håb, Amy. I men-
neskeform hed Nul Timo-
thy Fanning, og langsomt 
afsløres hvordan mennesket 
Fanning bliver til uhyret 
Nul . Tredje og sidste del af 
trilogien der startede med 
Den Første. 

Det grufulde bibliotek  
- danske gys før og nu
Kristian Nordestgaard, Jette 
S. F. Holst (red.)
Serieklubben, 2019. 330 sider

En samling af 23 danske gys, 
skrevet af danske forfattere, 
hvoraf det ældste gys er fra 
1847.

Fitzek, Sebastian 
Øjensamleren 
Mrs. Robinson, 2012. 401 sider 

Berlin hjemsøges af serie-
morderen, Øjensamleren, 
der myrder konen, kidnap-
per barnet og efterlader 
faderen med ultimatummet: 
Barnet vil overleve 45 timer 
ellers dukker liget op uden 
venstre øje. Kriminalrepor-
teren Alexander Zorbach og 
den blinde Alina jagter mor-
deren, men bliver hurtigt 
selv centrale brikker i legen.

Frater, Rhiannon 
As the world dies 
Tellerup, 2014. 484 sider.

Bind 2: Forskanset bag 
muren. I Texas har Jenni og 
Katie efter zombieudbrud-
det forskanset sig med en 
lille gruppe andre overleven-
de. Men efterhånden som 
presset på gruppen stiger 
både pga. de tilstrømmende 
flygtninge og de nådesløse 
zombier, må alle finde ud af, 
hvor langt de er villige til at 
gå i kampen for overlevelse. 
Bind 2 i serien De første 
dage.  

Harksen, Henrik S. 
Ind i mørket
H. Harksen Productions, 2017. 149 sider

Samling af horror-noveller, 
hvor man f.eks. følger en 
ensom ægtemands færd i 
en underjordisk verden eller 
oplever en kvinde, der får 
stjålet sine drømme.

Hindberg, Helene
Afkroge
H. Harksen, 2018. 235 sider

Mystiske og foruroligende 
noveller, der foregår i Dan-
mark og bl.a. omhandler sek-
suelle udskejelser, mareridt 
og kosmisk terror.

Gysere
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Jauffret, Régis 
Claustria 
Turbulenz, 2012. 500 sider  

I en mørk kælder lever 
Angelika og tre af hendes 
syv børn et liv med sult, 
voldtægt, fysisk og psykisk 
vold. Igennem 24 år holder 
hendes far, Josef Fritzl, der 
også er far til hendes børn, 
dem fanget i en verden af 
frygt.

Kamp, Michael
Samlerne 
Tellerup, 2015. 248 sider  

Thomas bor med sin familie 
langt ude på landet. Efter 
et mærkeligt lynnedslag 
ændrer familien adfærd. 
Langsomt går det op for 
Thomas, at en ukendt trussel 
har invaderet hans hjem. Nu 
er det op til ham at redde 
familien fra vold og lemlæ-
stelse. 

Kehlmann, Daniel
Du skulle være gået
Lindhardt & Ringhof, 2018. 91 sider

Et ungt par og deres datter 
søger roen og naturen i en 
lille hytte i bjergene. Men 
tingene tager en uventet 
drejning og det bliver alt 
andet end hyggeligt.

King, Stephen 
Det onde
Hr. Ferdinand, 2017. 1023 sider

Den amerikanske provinsby 
Derry rystes af en række 
grufulde forbrydelser mod 
børn, begået af ”Det Onde” 
i form af klovnen Pennywise. 
Syv børn tager kampen op 
mod ondskaben - og må 30 
år senere vende tilbage til 
byen, da historien gentager 
sig. Genudgivelse af Kings 
klassiske gysermesterværk. 
Findes også som film  der 
kun bør ses hvis man ikke 
har sarte nerver. 

Koontz, Dean R. 
De uskyldige 
Cicero, 2014. 332 sider 

Skjult under jorden le-
ver Addison Goodheart i 
ensomhed. Synet af ham 
bringer det onde frem i 
folk, der straks vil slå ham 
ihjel. Da han en dag støder 
på Gwyneth, møder han en 
sjæleven. Kan de sammen 
besejre ondskaben?  

Krogsøe, Jacob Holm
Randvad
H. Harksen Productions, 2018. 233 sider

Hyret til at opklare et myste-
rium tilbage fra 1887, vikles 
Karl Johansen ind i et okkult 
plot i de mørke jyske skove i 
nærheden af Aabenraa ved 
landsbyen Randvad. Måske 
er det selve djævelen der er 
på spil.

Langstrup, Steen
Frygt, fabrik, fælde
2 Feet Entertainment, 2018. 241 sider

1. bind. En gruppe urban 
explorers besøger en mørk 
aften en nedlagt fabrik i 
København. Hurtigt går det 
dog op for deltagerne, at 
der er noget helt galt. De er 
fanget inde i fabrikken, og 
de er muligvis ikke alene.

Langstrup, Steen
Ø
2 Feet Entertainment, 2016. 212 sider

Noa og hans kæreste Selina 
bliver forladt på en øde ø i 
Sydøstasien, og to dage se-
nere bliver kun Noa fundet i 
live. Repræsentanten fra den 
danske ambassade prøver at 
nå til bunds i den mystiske 
sag,  men intet er som det 
ser ud til at være.

Lyneborg, Elisabeth
Huset der ikke  
kunne glemme
mellemgaard, 2018. 120 sider

Ægteparret Mette og Jens 
flytter sorgløse og forvent-
ningsfulde ind i deres drøm-
mehus. Men idyllen brydes 
hurtigt og udvikler sig til en 
grum og hårrejsende histo-
rie, hvor der både er uhygge-
lige stemmer og uforklarlige 
syner på spil.

Martin, George R. R. 
Feberdrøm 
Gyldendal, 2015. 340 sider 

I 1850’erne ønsker Kaptajn 
Abner Marsh at have den 
hurtigste hjuldamper på 
Mississippi, så da han får 
et tilbud af den mystiske 
aristokrat, Joshua York, der 
vil kunne opfylde hans drøm, 
slår Marsh til. Men efterhån-
den går det op for ham, at 
han har indgået kompagni-
skab med en vampyr.

Montes, Raphael
Perfekte dage
Gyldendal, 2017. 285 sider

Teo ved alt om kvindekrop-
pen, men kun de døde fra 
dissektionslokalet. Da han 
forelsker sig i den livlige og 
rigtigt levende Clarice, hand-
ler han resolut og bortfører 
hende i bedøvet tilstand. 
Han vil skabe perfekte dage 
for dem.



4444

Sanderhage, Per
En sag for Luckner - den 
samlede portefølje 1973-2017
Serieklubben, 2017. 311 sider

Igennem 13 noveller stifter vi 
bekendtskab med lejemor-
deren Luckner der i 1970’er-
ne nedkæmper vampyrer, 
hekse, dæmoner og krydser 
klinger med folk som Fran-
kenstein og Dorian Gray.

Schjönning, Martin
Afsind
Kandor, 2016. 294 sider

Gregor er psykisk syg, 
men må alliere sig med sin 
gamle læge, da almindelige 
mennesker på uforklarlig 
vis bliver vanvittige og i en 
tilsyneladende blodrus dræ-
ber tilfældige mennesker. 
Alt sammen foranlediget af 
nogle umættelige monstre. 

Silvestri, A.
Jeg ved godt, du er der 
Calibat, 2019. 215 sider

Igennem otte fortællinger 
støder læseren på dystre 
historier, på skabninger fra 
mørket, på menneskelig 
ondskab og på voldsom 
erotik.

Silvestri, A.
Slør
Kandor, 2018. 190 sider

Pernille har næsten mistet 
kontakten med sin gamle 
veninde Jeanette, så det 
kom som en overraskelse for 
hende, da Jeanette invitere-
de Pernille med til sit bryllup 
og endda som brudepige. 
Men nogen, eller noget, 
lurer i skyggerne parat til at 
slå til.

Strandberg, Mats 
Hjemmet
Modtryk, 2017. 332 sider

Joel vender tilbage til sit 
barndomshjem for at sende 
sin demente mor på pleje-
hjem. Han bliver konfronte-
ret med sin fortid, men får 
andet at tænke på, da det 
onde selv tilsyneladende er 
flyttet ind i en af beboerne 
på plejehjemmet og vender 
op og ned på alt.

Toro, Guillermo del 
Den evige nat
Hr. Ferdinand, 2012. 413 sider

To år efter vampyr-virussen 
begyndte at sprede sig, er 
verden mørkelagt og be-
folkningen underlagt Herren 
og hans vampyrer. En lille 
gruppe af frihedskæmpere 
søger svaret på, hvordan de 
tilintetgør Herren og genvin-
der deres frihed. Tredje del 
af hans Strain trilogi. 

VanderMeer, Jeff
Accept
Rosinante, 2018. 360 sider

Forskningscentret Southern 
Reach er blevet opslugt af 
Område X. John Rodriguez 
og Spøgelsesfugl har begivet 
sig derind for at opklare 
områdets hemmeligheder, 
inden det er for sent. 3. bind 
i Southern Reach trilogien. 

VanderMeer, Jeff
Autoritet
Rosinante, 2018. 362 sider

Efter den mislykkede 12. eks-
pedition ind i det mystiske 
Område X, bliver John Rod-
riguez udpeget som den nye 
direktør for det nedslidte 
forskningscenter Southern 
Reach. Han mødes med 
fjendtlighed og ligegyldig-
hed af medarbejderne. 2. del 
af Southern Reach trilogien. 

VanderMeer, Jeff
Udslettelse
Rosinante, 2018. 220 sider

4 kvinder udgør den 12. 
ekspedition til det lukkede 
Område X. Tæt på deres 
base camp finder de en un-
derjordisk nedgang, og snart 
står valget mellem mutation 
eller udslettelse. 1. bind i 
Southern Reach trilogien. 

Wangsgaard Jürgensen, 
Martin
Thelema
H. Harksen Productions, 2018. 213 sider

Okkult fortælling om en 
kunstners uhyggelige møde 
med en verden fyldt med 
sort magi og overnaturlige 
fænomener.

Yrsa Sigurðardóttir 
Jeg skal huske dig
Lindhardt og Ringhof, 2013. 363 sider  

Tre venner går i gang med 
at restaurere et gammelt 
hus i en øde og forladt by på 
Vestislands kyst, da uhyg-
gelige ting begynder at ske 
i det iskolde miljø. En kold 
sejltur derfra er en psykiater 
i gang med at efterforske et 
mystisk selvmord, samti-
dig med at hans liv stadig 
påvirkes dybt af hans søns 
forsvinden 3 år før. De to 
handlinger krydses.

Østberg, Jon Terje
Tropika - Ainukka  
Heikkinens forandring
Science Fiction Cirklen, 2017. 228 sider

I 2057 angriber en virus men-
neskeden, og en ekspedition 
sendes til et russisk område 
for at finde en antivirus. Her 
er anderledes vegation og 
dyreliv, men har koncernen 
bag ekspeditionen skumle 
planer?
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De Jong, Dola
Marken er verden
Turbine, 2017. 249 sider

Før 2. verdenskrig for alvor 
bryder ud flygter det hol-
landske ægtepar Aart og 
Lies samt deres lille søn ned 
over Frankrig til Tanger. 
Undervejs samler de en 
række forældreløse børn op 
og sammen prøver den an-
derledes familie at overleve 
som fattige flygtninge. Men 
det er barske vilkår og ikke 
alt går efter planen.

Enrigue, Álvaro
Sæt og match
Gyldendal, 2017. 271 sider

Fabulerende historisk roman 
der finder sted i 1500-tallet. 
En tenniskamp mellem den 
italienske maler Caravag-
gio og den spanske digter 
Francisco de Quevedo er 
den røde tråd i fortællingen 
som også omhandler politik 
og kunst. 

Jacobsen, Roy
De usynlige 
Rosinante, 2014. 215 sider  

Ingrid vokser op på en lille 
isoleret ø i Nordnorge, hvor 
naturen råder, og hvor der 
skal arbejdes hårdt for eksi-
stensen. Historien fortsæt-
ter i Hvidt hav.

Le Guin, Ursula K. 
Malafrena
Lindhardt og Ringhof, 2017. 255 sider

Historisk roman fra Østrig-
Ungarn i 1820’erne om en 
ung mand, der trodser tradi-
tionen og faderautoriteten 
til fordel for det radikalt poli-
tiske arbejde i provinshoved-
staden. Bogen er oprindeligt 
fra 1979 og er i to bind. 

Lundberg, Sofia
Den røde adressebog
People’sPress, 2018. 324 sider

98-årige Doris, som ved 
at hendes liv lakker mod 
enden, nedskriver sine 
erindringer om de mange 
nu overstregede navne i sin 
adressebog.

Marstrand-Jørgensen,  
Anne Lise 
Dronningen af Saba  
& Kong Salomon 
Gyldendal, 2015. 479 sider 

Makeda vokser op som dat-
ter af en enlig mor i Saba. 
Som ung opsøger hun sin 
far, der har en stor position i 
riget og senere bliver konge. 
Helt usædvanligt for en 
kvinde på den tid, lykkes det 
senere Makeda at blive dron-
ning, og hun forelsker sig i 
Israels Kong Salomon. 

Marstrand-Jørgensen,  
Anne Lise
Sorgens grundstof
Gyldendal, 2017. 471 sider

Roman om forfølgelse 
og folkedrab i Europa fra 
Wienerkongressen i 1814 
gennem det 20. århundredes 
storpolitiske begivenheder 
og krige. Jødiske Ben, ar-
menske Hanob og slaveef-
terkommeren Grace er via 
et magisk muldvarpeskind 
nærmest udødelige, og de 
bliver vidner til de voldsom-
me begivenheder.

Modiano, Patrick
En stamtavle
Arena, 2017. 110 sider

Selvbiografisk roman om 
fortællerens opvækst, hvor 
skriften bliver det, der 
skaber hans identitet ud fra 
en hullet hukommelse med 
flygtige erindringer fra en 
barndom præget af rodløs-
hed, mangel på omsorg og 
årelange ophold på kost-
skoler.

Nik, Sam
Persiske ørne
Epigraf, 2014. 201 sider 

Dokumentarisk roman 
fortalt af drengen Sam, der 
i 1970’erne oplever Iran 
indefra, først under Shahens 
diktatur, senere under revo-
lutionen og Khomeinis præ-
stestyre. Ikke kun samfundet 
omkring ham er i oprør, også 
i den nære familie er der pro-
blemer Udgivet i forbindelse 
med festivalweekend om 
drømme og visioner. 

Historiske romaner 
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Oz, Amos 
Judas
Gyldendal, 2017. 294 sider

Jerusalem, vinteren 1959. En 
ung jødisk bibelforsker bliver 
assistent hos Gerschom 
Wald, en sengeliggende 
intellektuel, i hvis svigerdat-
ter han forelsker sig. Imens 
hober spørgsmålene sig op 
i samtalerne med Wald, om 
Judas rolle som forræder 
og Jesus rolle som offer. 
Samtaler der spejler nutiden 
og staten Israel.

Sepetys, Ruta 
Glimt af håb 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 348 sider

Roman om en litauisk pige, 
hendes mor og bror, der i 
1941 tages til fange af det 
hemmelige sovjetiske politi. 
Man følger pigen i 440 dage 
ud af 12 års fangeskab. Via 
tegninger forsøger hun at 
dokumentere rædslerne og 
vise sin far, at hun lever. 

Trojanow, Ilija 
Magt og modstand 
Tiderne Skifter, 2017. 367 sider  

Delvist dokumentarisk roman 
om magt og overvågning i 
det kommunistiske og post-
kommunistiske Bulgarien. 

Vedsø Olesen, Anne-Marie 
Mordersken 
Politiken, 2016. 379 sider 

Madeleine Montdidier bliver 
uddannet som morderske 
ved sultanens hof i Konstan-
tinopel, og hun bliver en 
vigtig brik i magtkampene 
først i Osmannerriget og 
senere i Frankrig. Vil hun få 
opfyldt sit største ønske om 
at blive genforenet med sin 
datter? Er 3. del af serien der 
startede med Dronningens 
dame. 

Vucina, Narcisa
Tildas hemmelige bog
Hovedland, 2018. 239 sider

Masha vokser op i Jugosla-
vien, men flytter til Chile 
med sin mand Pablo. Pablo 
arbejder meget og Masha 
savner sit hjemland, men 
hverdagsproblemer og 
hjemve erstattes af gru, da 
militær-juntaen fængsler og 
torturerer dem begge.

14-1600-tallet

Falcones, Ildefonso 
Fatimas hånd 
Cicero, 2011. 897 sider  

En ung mand, splittet mel-
lem to religioner og to folks 
forskellige traditioner, kæm-
per en hård og ubarmhjertig 
kamp for at gøre det rigtige, 
både over for Gud og over 
for sig selv, sin kærlighed og 
sine medmennesker.

Helleberg, Maria
Sommerfugl  
- kamp og kærlighed i  
reformationstidens Norden
Bibelselskabet, 2018. 567 sider

Ingerd bliver i 1490 bortgif-
tet til Norges førstemand, 
som lærer hende at begå 
sig i det politiske magtspil. 
En viden hun gør brug af, da 
hun bliver alene med de fem 
døtre og skal spille sine kort 
rigtigt under reformationens 
omvæltninger.

Helleberg, Maria
Stormene  
- kærlighed og magt i  
reformationens Danmark
Bibelselskabet, 2017. 717 sider

Roman der foregår fra 1515 
til 1544 i reformationsti-
den. Den unge adelskvinde 
Elisabeth forelsker sig 
hovedkulds i biskop Stygge 
Krumpen og trods enorm 
modstand og års ufrivllig 
adskillelse overlever kærlig-
heden.

Jørgensen, Marianne 
Gudruns arv
Hovedland, 2018. 287 sider 

En række personer skaber 
et billede af dagliglivet i 
middelalderens Danmark. En 
fortælling om fødsel og død, 
glæder og sorger, om at stå 
igennem og klare sig. Om 
livets op- og nedture og de 
menneskelige relationer, der 
former os alle. Anden del af 
”De tavse vidner”. 

Jørkov, Birgitte
Kære datter, du må vide
Demeter, 2018. 263 sider

Lige inden reformationen 
rejser Sofie til Bergen, hvor 
hendes ægtefælle er blevet 
lensmand. Romanen fortæl-
ler om hendes liv med børn 
og fødsler, husholdning og 
tjenestefolk. Samtidig ulmer 
oprøret mod kirken og magt-
kampe mellem stormænd 
skaber usikre levevilkår. 

Kehlmann, Daniel
Tyll
Lindhardt og Ringhof, 2018. 333 sider

Gøgleren Tyll flygter med 
bagerens datter Nele, og 
rejser rundt i Europa, som er 
ødelagt af Trediveårskrigen 
og præget af overtro og 
kampen for overlevelse.
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Mastricht, Wouter van Den 
Røde Løve 
Cicero, 2011. 461 sider 

I efteråret 1639 nærmer en 
stor spansk armada sig den 
nye nederlandske republik. 
Samtidig forsvinder en skibs-
bygger, og admiralitetet, der 
frygter, at han skal lække 
oplysninger til fjenden, sæt-
ter tolken Evan Sharpe til at 
opspore den forsvundne.

Moor, Margriet de 
Maleren og pigen 
Turbine, 2013. 283 sider  

I det pestramte Amsterdam 
i 1664 skal en ung dansk 
kvinde henrettes på grund 
af et drab. En kendt maler, 
der er nedtrykt på grund af 
konkurs og sin hustrus død, 
tager ud til galgebakken for 
at tegne den døde pige.  

Petersen, Palle 
Bødlens lille helvede  
- mestermanden i Helsingør 
PalleP, 2015. 232 sider 

Barok og tragisk historie 
fra 1570’erne om bøddelen 
i Helsingør Anders Aalborg 
og hans kone, en tidligere 
prostitueret, der trods stor 
modstand og fordømmelse 
fra det øvrige samfund 
kæmper for at skabe sig et 
bedre liv. 

1700-tallet

Engelmann, Karen 
Stockholm Octavus 
Turbine, 2015. 435 sider 

Historisk roman fra 1700-
tallets Stockholm, hvor den 
unge, ambitiøse tolder og 
kortspiller Emil Larsson får 
hjælp af kongens spåkone, 
der lægger et okkult kortspil, 
Stockholm Octavus, for ham. 
Spillet skal hjælpe Emil i hans 
søgen efter lykken, men 
hvirvler ham samtidig ind i 
en række intriger.  

Heivoll, Gaute 
Kongens hjerte
Samleren, 2013. 206 sider 

En intens skildring af det 
kærlige forhold mellem en 
far og hans datter, som i 
1775 bliver bragt med skib 
fra Norge til København i 
forbindelse med bekæm-
pelsen af en epidemi af den 
sjældne ’radesyge’ som 
hærgede områder i Norge i 
den periode.

Helleberg, Maria 
Engelshjerte 
Samleren, 2010. 283 sider  

Som ganske ung forelsker 
Anne Sophie Reventlow sig i 
kong Frederik IV. Han gifter 
sig med hende til venstre 
hånd, og senere bliver hun 
dronning af Danmark. Ved 
Frederiks død bliver Anna 
Sophie sat i husarrest i sit 
barndomshjem Clausholm, 
og her sidder hun i tolv år og 
mindes sit liv og sørger over 
sine seks børn, der alle døde 
som ganske små. Men nu 
har hun fået nok og forlader 
Clausholm med kurs mod 
København.

Horgar, Fartein 
I slagtemåneden
Bostrup, 2017. 464 sider

Pigen Tahiry er født på en 
plantage på Skt Jan, en af de 
vestindiske øer. Hun er slave 
og lever et hårdt liv med 
markarbejde og må finde sig 
i ydmygelser fra den hvide 
plantageejer. Læs også ”Fri-
hedens køtere”. 

Leine, Kim
Rød mand - sort mand
Gyldendal, 2018. 519 sider

I begyndelsen af 1700-tallet 
rejser guvernører og præster 
nordpå for at kolonisere 
Grønland. De bliver udfor-
dret af grønlændere, der 
ikke vil som danskerne, og 
af sult og sygdom blandt 
folkene. Selv holder de høje 
herrer sig ikke tilbage, hvad 
angår fornøjelser og vel-
levned. 2. del af ”Profeterne 
i Evighedsfjorden”. 

Steensen-Leth, Bodil 
Tradition og fornyelse
Lindhardt og Ringhof, 2009. 222 sider

I 1760’erne opholder Frede-
rik Dane sig en tid i Italien. 
Han vender hjem til oplys-
ningstiden og bliver involve-
ret i Struensees nytænkning. 
Samtidig har han problemer 
i slægten, hvor der kun er 
en kvindelig arving. Bind 15 
i serien Slægten hvis andre 
titler kan findes andetsteds i 
dette katalog.

Strange, Helene 
Sværkeslægten
Hovedland, 2005. 

Om flere generationer i en 
stærk og slægtsstolt bonde-
familie på Falster i tiden fra 
1720 til 1. verdenskrig, hvor 
den sidste Sværke overlader 
slægtsgården til husmands-
foreningerne. Fortsætter i 
bøgerne ”Rodbundne” og 
”Tro, liv og død”. 

Sørensen, Hans-Henrik 
Saligia - mit vestindiske liv
BogForm, 2017. 270 sider

Præstesønnen Kresten 
Balder ender i 1724 ved 
tilfældighedernes spil og 
efter en farefuld færd i 
Dansk Vestindien. Gennem 
de efterfølgende mange år 
på øerne kommer han til at 
opleve slaveoprør og føle 
de historiske og dramatiske 
begivenheder på egen krop.
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1800-tallet

Atwood , Margaret 
Alias Grace
Lindhardt og Ringhof, 2017. 566 sider

Roman om tjenestepigen 
Grace Marks, der som 16-
årig i 1843 blev anklaget for 
medskyld i mordet på sine 
arbejdsgivere i Toronto, 
hvortil hun var emigreret fra 
Irland. 

Brekke, Toril 
Det forjættede land 
Hovedland, 2011. 404 sider  

I Norge forelsker Lasse og 
Agnes sig, men de kan ikke 
få hinanden. Hver for sig rej-
ser de til Amerika, men der 
skal gå mange slidsomme og 
dramatiske år i den nye ver-
den, før de kan genforenes. 
Bogen er tredje del af serien 
Drømmen om Amerika. 

Donoghue, Emma
Underet
Politiken, 2017. 310 sider

Roman om 11-årige Anna, der 
i følge sin familie ikke har 
spist i fire måneder. Syge-
plejersken Lib skal overvåge, 
om det er snyd eller et Guds 
under - det bliver 14 dramati-
ske dage.

Eco, Umberto 
Kirkegården i Prag 
Rosinante, 2012. 527 sider 

Historisk roman fra 1800-tal-
lets Europa, hvor konspira-
tionsteorier og forfalskede 
dokumenter ryster regimer-
ne. I Paris lever mesterfor-
falskneren Simonini, og da 
han forfatter det hemme-
lige dokument ”Zions Vises 
Protokoller” om planer for 
jødisk verdensherredømme, 
eksploderer den antisemi-
tiske bevægelse med store 
konsekvenser.

Gordon, Noah 
Catalaneren 
Samleren, 2010. 368 sider  

I slutningen af 1800-tallet 
vender den unge Josep hjem 
fra landflygtighed i Frank-
rig til familiens forsømte 
vingård i Nordspanien. Han 
vil nu forfølge sin store drøm 
om at dyrke druer til vin og 
ikke kun lave sur vin til ed-
dikefremstilling.

Helleberg, Maria 
Scenesat 
Samleren, 2012. 341 sider  

Biografisk roman om 
Johanne Louise Heiberg 
(1812-1890) og hendes 
opvækst under usle kår med 
en fordrukken far. Det lykkes 
for hende som otteårig at 
komme ind på Det Kongelige 
Teaters balletskole, og man 
følger hendes liv frem til 
sølvbrylluppet med Johan 
Ludvig Heiberg, hvor hun er 
blevet den kendteste skue-
spillerinde i guldalderens 
København.

Hoem, Edvard
Høstkarl i himlen
Hovedland, 2018.  327 sider

Enkemanden Nesje arbejder 
som høstkarl på en gård, da 
han møder kærligheden i 
skikkelse af Serianna. Sam-
men får de tre børn, men 
barske og trøsteløse forhold 
tvinger børnene og mange 
af deres familiemedlemmer 
til rejse til det forjættede 
land Amerika.

Højrup, Claus Mørkbak 
Mordet ved Dybbøl Banke 
People’s Press, 2014. 431 sider  

En dansk general er blevet 
myrdet, og den barske ser-
gent Hans Bielke er tilkaldt 
for at opklare mordet. Det 
ligner umiddelbart en let 
sag, men opklaringen hin-
dres af den militære ledelse, 
som har deres helt egen 
dagsorden. Da Preusserne 
samtidig øger bombar-
dementerne bliver det et 
kapløb med tiden for at få 
opklaret mordet inden det 
endelige angreb. 

Johansen, Claes
Smuk er døden, som I fik
Gyldendal, 2013. 159 sider  

Jylland 1864. Henrik Wulff 
melder sig frivilligt til tjene-
ste i krigen i 1864. Han bliver 
placeret i et regiment på 
Limfjordsegnen. De naive 
forestillinger om soldaterliv 
og heltemod brister frem 
mod det sidste, fatale slag 
ved Lundby. Romanen er ori-
ginalt fra 1989 men historien 
er stadig vedkommende. 

Morgenstern, Erin 
Nattens cirkus 
Bazar, 2012. 486 sider  

I slutningen af 1800-tallet 
dukker et magisk omrej-
sende cirkus frem uden 
at melde sin ankomst. De 
besøgende fortrylles af en 
forunderlig verden i sort og 
hvidt, men under overfladen 
lurer en duel mellem to unge 
magikere.

Søby, Ib 
6. Juli
Muusmann, 2013. 515 sider  

Historisk roman om slaget 
ved Fredericia i 1849 under 
Treårskrigen. Den unge 
løjtnant Niels Peter Nielsen 
frygter krigens komme, 
men følger forberedelserne 
på tæt hold alt imens han 
kaster sig ud i et risikabelt 
kærlighedsforhold til en gift, 
reformert kvinde.

Tudvad, Peter 
Forbandelsen 
Politiken, 2013. 491 sider  

Biografisk, dramatisk roman 
om Søren Kierkegaard, 
som tegner et psykologisk 
og teologisk portræt af en 
sammensat person og af 
Kierkegaards filosofiske 
eksistenstænkning som har 
lidenskabelig fokus på ”hin 
enkelte”.
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Amerika

Auster, Paul
4 3 2 1
Lindhardt og Ringhof, 2017. 967 sider

Roman, der fortæller fire 
forskellige versioner af unge 
Archie Fergusons liv i et USA 
præget af nye familieformer, 
Vietnamkrig, racekonflikter 
og studenteroprør. Tilfældig-
heder giver fire forskellige 
livsbaner, og romanen ender 
hos fortælleren selv. 

Austin, Lynn
I det skjulte
Lohse, 2017. 383 sider

Kristen roman om enken 
Eliza og vagabonden Gabriel 
under depressionens USA

Barry, Sebastian 
Dage med Lilly 
Cicero, 2012. 236 sider  

Irske Lilly må i 1920’erne 
afsted til USA med sin 
forlovede Tadg, der bliver 
likvideret af britiske forbin-
delser. Senere gifter hun sig 
med Joe og får sønnen Ed. 
Som 70-årig får hun overladt 
ansvaret for barnebarnet 
Bill. Hans selvmord efter 
Golfkrigen 1992 udløser Lillys 
tilbageblik på sit omskifte-
lige liv, fyldt med glæder og 
sorger.

Brekke, Toril
Guldfeber
Lindhardt og Ringhof, 2017. 455 sider

Med Brenda som hoved-
person følges en gruppe 
norske udvandrere i Amerika 
i årene 1843-1863. Nogle af 
dem har været i Amerika 
længe, mens andre først lige 
er ankommet, og alle har de 
drømmen om et bedre liv. 
Da guldfeberen begynder at 
rase, drager nogle af dem 
vestpå til Californien, men 
ikke alle overlever strabad-
serne eller finder guld.

Chevalier, Tracy 
Den sidste flugt 
Jentas, 2014. 383 sider 

I 1850’erne tager engel-
ske Honor Bright til USA. 
I forsøget på at finde sit 
ståsted blandt fremmede 
i et USA der er splittet af 
slavespørgsmålet, finder hun 
kærlighed, men spørgsmålet 
om menneskers ligeværd 
uanset hudfarve viser sig 
også at udfordre hendes 
ægteskab. 

Doerr, Anthony 
Noget om Grace
Politiken, 2016. 447 sider

David Winkler drømmer 
begivenheder, før de sker. 
Detaljerede og uafrystelige 
drømme. Da han drømmer, 
at han ikke er i stand til at 
redde sin druknende spæde 
datter, flygter han. 25 år 
senere samler han mod til at 
vende tilbage. 

Follett, Ken 
På kanten af evigheden 
Cicero, 2014. 1099 sider 

Fem familier, en tysk, to 
engelske, en russisk og en 
amerikansk følges gennem 
den kolde krig, med børne-
børnene i centrum. George 
bliver ansat hos Robert Ken-
nedy, og russiske Dimka hos 
Khrusjtjov. Under den kolde 
krig og Cubakrisen følger vi 
forhandlingerne tæt, mens 
Rebecca forsøger at flygte 
fra Østberlin, og Dave slår 
igennem som rockmusiker. 
Tredje del af century-trilo-
gien. 

Ford, Jamie 
Hotellet på hjørnet  
af bitter og sød 
Bazar, 2011. 346 sider  

Den kinesisk-amerikanske 
dreng Henry mister kon-
takten til sin allerbedste 
veninde Keiku, da hun som 
andre japanere i USA bliver 
tvangsinterneret i 1942. 
Fyrre år senere finder han 
nogle effekter fra fortiden 
og vender i erindringen til-
bage til dengang i Seattle.

Gordon, Noah 
Shamanen
Gyldendals Bogklubber, 1995. 585 sider  

En skotsk læge kommer til 
Amerika i 1839. Hans virke 
blandt nybyggere og india-
nere, frem til borgerkrigens 
afslutning, da hans døve søn 
overtager opgaven, bliver 
beretningen om en dra-
matisk periode i Amerikas 
historie.

Irving, John 
Sidste nat i Twisted River
Lindhardt og Ringhof, 2010. 618 sider  

Forfatteren Danny Angel 
bruger stof fra sin egen og 
sin fars brogede tilværelse 
i det nordøstlige USA i sine 
populære romaner. Men 
kunstnerisk succes betyder 
ikke samtidig personlig lykke 
for Danny.

Ivey, Eowyn 
Snebarnet
Bazar, 2013. 448 sider  

Det midaldrende par, Mabel 
og Jack, har i skuffelse over 
livet slået sig ned som nybyg-
gere i Alaska omkring 1920. 
Alaskas natur, venskabet 
med en nabofamilie og en lille 
mystisk piges opdukken bliver 
et vendepunkt i deres liv.



5050

Kibler, Julie 
Hjem 
Politiken, 2013. 366 sider   

Isabelle vokser op i en ame-
rikansk sydstatsby og gifter 
sig i hemmelighed med 
familiens sorte husholder-
skes søn, Robert. En men-
neskealder senere fortæller 
den nu 89-årige kvinde sin 
tragiske historie til sin frisør 
og veninde Dorrie, mens de 
er på vej til begravelse.

King, Stephen 
22.11.63 
Hr. Ferdinand, 2014. 864 sider 

Gymnasielæreren Jake Ep-
ping bliver via en tidstunnel 
sendt tilbage til USA i 1958 
med den klare mission at 
eliminere Lee Harvey Oswald 
for at forhindre Kennedy-
mordet og dermed ændre 
historiens gang. 

Lawrence, Margaret 
Den brændende brud
Klim, 2000. 387 sider  

Efter Frihedskrigen er de en-
gelske undertrykkere i Maine 
blot udskiftet med lokale. På 
trods af kaos forbereder Han-
nah sit bryllup, men så bliver 
to mænd myrdet, og Hannah 
og hendes elskede bliver 
endnu engang dybt involve-
ret. Er tredje bind i serien om 
Jordemoder Hannah.

Lehane, Dennis 
Verden af i går 
Klim, 2016. 315 sider   

Den tidligere gangsterboss 
Joe Coughlin forsøger i 1943, 
at leve et tilbagetrukket liv. 
Men en dag hører han rygter 
om, at en lejemorder har 
fået en kontrakt på at slå 
ham ihjel. Irske Coughlin er 
dog snu, så han begynder at 
grave dybt i en sag, der truer 
med at få en stor gangster-
krig til at bryde ud. Tredje 
del af serien der startede 
med Den givne dag. 

Lund, Karsten
Den sande historie  
om Jens Emils guld 
Gyldendal, 2014. 316 sider 

17-årige Jens Emil Hansen 
bliver forvist fra den lille 
ø Endelave for en mindre 
forseelse. Han emigrerer til 
Alaska og slår sig ned som 
pelsjæger og guldgraver. Og 
så forsvinder han sporløst. 
Nu forsøger hans barnebarn, 
Catherine, at finde ud af, 
hvad der skete med hendes 
farfar. 

McCullers, Carson
Hjertet er en ensom vandrer 
Lindhardt & Ringhof, 2016. 447 sider

Historie om fattigdom, 
ensomhed og racekampe i 
1930’ernes Georgia.   

Morrison, Toni 
Jazz
Lindhardt og Ringhof, 1992. 213 sider  

Sort storbykultur er rammen 
om Joes og Violets jalousi-
opgør i New York 1926. Med 
dramaet som udløsende fak-
tor føres vi tilbage i Sydsta-
terne - til områdets farverige 
sorte kultur og historie.

Mørk, Christian 
Den store mester
Politiken, 2014. 331 sider  

Under 1. verdenskrig mister 
16-årige Marcus sin familie. 
Overvældet af sorg spiller 
han stum og transformerer 
sig til ”Den Store Marconi”. 
Han kommer til New York, 
og bliver en kendt artist, 
men ender i Hollywood, hvor 
han skal medvirke i en film 
om sit liv. 

Otsuka, Julie
Og vi kom over havet 
Hr. Ferdinand, 2014. 191 sider 

I 1919 kommer en gruppe 
unge japanske kvinder til 
Californien, hvor de skal 
giftes med mænd, de aldrig 
har mødt. Der venter dem en 
hård og slidsom tilværelse 
i det fremmede, men de 
fleste holder ud og kæmper 
for at skabe et liv for sig selv 
og deres familie. 

Rash, Ron 
Serena
Lindhardt og Ringhof, 2013. 351 sider

Ægteparret Pemberton kø-
rer deres tømmerimperium 
i North Carolina i depres-
sionens USA med jernhård 
usentimentalitet. De elimi-
nerer enhver fjende eller 
kritiker, der ikke støtter op 
om deres planer for firmaet, 
men kan kærligheden holde i 
længden i det rå miljø?  

Rivers, Francine 
Den blodrøde tråd  
Scandinavia, 2012. 445 sider  

Sierra og Mary Kathryn lever 
i hver sit århundrede under 
vidt forskellige vilkår. På 
trods af denne afstand er 
der store ligheder i deres 
kamp for kærligheden og 
deres kamp med Gud. Begge 
erfarer de at vejen til kærlig-
heden går gennem troen.

Robinson, Marilynne 
Lila 
Gyldendal, 2015. 260 sider 

En dag ankommer en hjem-
løs og rodløs ung kvinde til 
den lille by Gilead. Hun har 
bare brug for ly for regnen 
og søger mod kirkebygnin-
gen, men mødet med den 
livskloge gamle præst John 
Ames forandrer hendes liv 
for altid. 

Roth, Philip 
Nemesis 
Gyldendal, 2013. 233 sider 

Bucky er vagt på en lege-
plads i Newark under en 
polioepidemi. Da stadig flere 
børn dør tager han et job 
andetsteds. Polioen bryder 
også ud her, men er det hans 
skyld? 
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Rutherfurd, Edward 
New York 
Turbulenz, 2011. 911 sider  

New Yorks historie fra byens 
fødsel i 1600-tallet og frem 
til i dag beskrevet gennem 
historiske begivenheder og 
fiktive personer.

Smith, Betty 
Der vokser et træ i Brooklyn 
Gyldendal, 2016. 476 sider

En fattig emigrantfamilies 
kamp for at opnå bedre kår 
krones med held, da dat-
teren Francie Nolan i starten 
af det 20. århundrede 
består adgangseksamen til 
universitetet. En genoptrykt 
klassiker fra 1943. 

Sontag, Susan 
I Amerika
Tiderne skifter, 2003. 334 sider

Et portræt af Amerika med 
udgangspunkt i en gruppe 
polske immigranters an-
komst til Californien 1876. I 
centrum står den feterede 
skuespillerinde Maryna og 
hendes aristokratiske ægte-
mand.

Stockett, Kathryn 
Niceville
Cicero, 2010. 407 sider  

Roman fra 1960’ernes Mis-
sissippi. Den nye racelov 
ophæver adskillelsen mellem 
sorte og hvide, meget imod 
de hvides vilje. En gruppe 
sorte tjenestekvinder fortæl-
ler deres livshistorier til en 
bog og bringer sig selv i fare 
i et samfund, som ikke tåler 
kritik af raceforholdene. 
Kan også lånes som film på 
bibliotekerne. 
 

Takano, Kazuaki
Udryddelsen
Turbine, 2016. 444 sider

USA’s præsident er foruro-
liget over rapporterne om 
fundet af en ny og hyper 
intelligent menneskeart. 
Livsformen er ikke alene en 
trussel mod sikkerheden i 
den vestlige verden, men 
mod selve menneskehedens 
eksistens og en indsatsgrup-
pe sendes til Congo. Da le-
deren af gruppen, Jonathan 
Yeager opdager at mutatio-
nen muligvis kan redde hans 
lungesyge dreng, kommer 
han i tvivl. Hvad er vigtigst? 
At redde sit eget barn eller 
forhindre udryddelsen af 
hele menneskeheden? Og 
er fjenden i virkeligheden en 
ven og ikke omvendt?

Tóibín, Colm 
Brooklyn
Tiderne Skifter, 2011. 254 sider 

Unge Eilis fra det fattige Irland 
får omkring 1950 tilbud om en 
bedre tilværelse i New York. 
Her finder den forsigtige pige 
efterhånden sin plads i pensio-
natet og i butikken, hvor hun 
arbejder. Men hvordan skal 
hun dog fortælle mor om den 
søde Tony?

Walker, Alice
Farven lilla
Lindhardt og Ringhof, 2017. 287 sider

Historisk roman fra Georgia 
i 1930’erne, hvor 14-årige 
Celie skriver breve til Gud. 
Hun er fattig, sort og gravid 
med sin stedfar. Romanen 
følger hende gennem 30 år i 
et voldeligt ægteskab, hvor 
hun klarer livet trods dårlige 
kår og skaber sammenhold 
blandt familiens kvinder. 
Genudgivelse af Walkers 
klassiske roman. 

Walls, Jeannette 
Utæmmet liv - en roman  
fra det virkelige liv 
Hr. Ferdinand, 2012. 362 sider  

Beretningen om forfatterens 
bedstemor Lily Casey Smiths 
hårde, men også tilfredsstil-
lende liv i Texas og Arizona. 
Det er historien om en sej 
kvindes kamp med utæmme-
de heste, naturkatastrofer, 
fattigdom og fordomme om, 
hvad kvinder kan og må.

Williams, John 
Butcher´s crossing 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 327 sider 

Fire mænd drager i 1873 til 
Colorado på den ultimative 
bisonjagt. Endeløse ned-
slagtninger har tyndet ud i 
flokkene, men drømmen om 
at finde frem til kæmpeflok-
ken lever i bedste velgående 
og får mændene til at tåle 
rejsens brutale udfordringer. 
Fra 1960 men nu oversat til 
dansk for første gang. 
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Danmark 

Blendstrup, Jens 
Luskefisefortællinger
Samleren, 2014. 120 sider  

Jens er barn med Neger Tho-
mas, Klunke og Mumi i Århus 
i 1970’erne. Om sommeren 
ligger de rundt omkring bag 
hegnene og gemmer sig for 
ikke at blive sparket i dåsen. 

Furu, Anita
Mit halve liv
Gladiator, 2017. 253 sider

Ruth kommer til København 
fra Rusland som ganske lille. 
Den første hun lægger mær-
ke til på kajen er en dame 
med en stor gul hat. Damen 
adopterer hende. Ruth har 
det godt i København og de 
andre steder hun igennem 
sit liv bor, men hun savner 
hele livet sine søskende.

Grønfeldt, Vibeke 
Livliner
Samleren, 2011. 650 sider  

Bogserien der begyndte 
med Mindet fortsætter. 
Landmandsdatteren Agate 
er blevet en gammel kone 
og husker tilbage på sit liv 
fra 1950’erne og frem. I 
tilbageblik sættes samfun-
dets udvikling gennem det 
20. århundrede i perspektiv, 
samtidig med at livet skildres 
på Agates både oprørske, 
livskraftige og usentimen-
tale måde.

Haller, Bent
Abelone på Bangsbo
Lindhardt og Ringhof, 2017. 366 sider

Den unge Abelone kommer 
i huset på godset Bangsbo 
i Nordjylland i slutningen af 
1890’erne. Godset er sam-
lingspunkt for datidens store 
danske kunstnere og her kan 
alting ske.

Hamann, Lars 
Fanden er løs 
Gyldendal, 2011. 383 sider 

En styrmand, der er mis-
tænkt for trolddom, myrdes 
brutalt da hans skib ankom-
mer til København i året 
1642. Det er byens foged, 
Knud Korbach, der har opga-
ven med at finde morderen, 
mens byens overtroiske 
befolkning er i oprørsstem-
ning.

Helleberg, Maria
Kvinderne fra Thy
Samleren, 2016. 381 sider

Slægtsroman om to kvinder, 
mor og datter, der tager 
kampen op for at få et bedre 
liv på landet i Thy omkring 
år 1900.

Hyltoft, Ole 
Københavnerpigen  
og kongemaleren
Hovedland, 2005. 263 sider 

Med baggrund i kærlig-
hedshistorien mellem 
socialistpigen, tobaksar-
bejdersken Julie og den 
kendte portrætmaler 
William Lauenborg gives et 
varmt og indforstået billede 
af arbejderbevægelsen, 
klassekampen og dagliglivet 
i Staunings København anno 
1905. Historien fortsætter i 
yderligere to bind. 

Jessen, Ida 
En ny tid 
Gyldendal, 2015. 208 sider  

Thyregod, 1927. Lilly er 50 år 
og netop blevet enke. I sin 
dagbog ser hun tilbage på sit 
barnløse ægteskab med den 
knarvorne læge Bagge og 
på alt det, der kunne være 
blevet anderledes, hvis hun 
havde truffet nogle andre 
valg. 

Jessen, Ida 
Doktor Bagges anagrammer 
Gyldendal, 2017. 156 sider  

Thyregod, sidst i 1920’erne. 
Lægen Vigand Bagge er 
dødeligt syg, og om nat-
ten skriver han og tænker 
tilbage på sit liv. Ikke mindst 
på sin mor, sit virke som 
læge og sit ægteskab. Anden 
del af En ny tid. 

Juul Clausen, Erik
Enkerne på bajonetmøllen
Palatium, 2017. 303 sider

20 år efter det svidende 
nederlag i krigen 1864, er 
de værste sår så småt ved 
at være lægt. Spørgsmål 
om kvinders rettigheder 
formuleres tydeligere, men 
Danmark er stadig et land-
brugsland. Lidt provinsielt, 
men med eksotiske kolonier, 
som drager eventyrlystne 
unge mænd. Bind 2 med un-
dertitlen To familiers liv i krig 
og fred fra 1885 til 1915. 

Jønck, Christine
Det kriminelle politi 
DreamLitt, 2018. 268 sider

I efterkrigstidens København 
lever Johannes Nielsen et 
dobbeltliv. Han er betjent og 
en del af sortbørsmiljøet og 
hører til i inderkredsen hos 
Edderkoppen.

Kont, Birte 
En by i Rusland 
Gyldendal, 2011. 252 sider  

En lille pige i et velhavende 
jødisk hjem i 1950’erne 
fortæller om, hvordan hun 
af misforstået hensyn bliver 
holdt uden for sin families 
historie.

Kaarsbøl, Jette A. 
Den lukkede bog
Gyldendal, 2004. 534 sider  

En ensom kvinde fortæller 
i 1933 om et spændende, 
men svært liv. Det begyndte 
i 1870’erne med ægteska-
bet med den karismatiske 
fødselslæge Frederik Faber 
og mødet med tidens kultur-
personligheder, men ender 
ensomt og på en livsløgn.
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Mondrup, Iben
Vi er brødre
Gyldendal, 2018. 547 sider

Brødrene Poul og Jens vok-
ser op i Nordjylland i årene 
efter 2. Verdenskrig. Deres 
far deltog i modstandsbevæ-
gelsen, og hans oplevelser 
præger familien. Brødrenes 
forskellige opfattelse af 
familien og verden omkring 
dem truer med at splitte 
deres familie.

Nexø, Martin Andersen
Pelle Erobreren  
- Den store kamp ; Gryet
Gyldendal, 2017. 594 sider

Om arbejderbevægelsens 
opkomst og udvikling i 
Danmark fra slutningen af 
1800-tallet skildret gennem 
en proletardrengs opvækst. 
Genudgivelse af den danske 
klassiker. ”Den store kamp” 
og ”Gryet” er begge en del 
af bind 2. Bind 1. består af 
”Barndom” og ”Læreår”.

Novrup Frederiksen, Lars
Kirstine
Hovedland, 2017. 611 sider

Kirstine kommer fra en 
magtfuld adelig familie men 
bliver sendt i kloster, efter 
hendes stedfar forgriber sig 
på hende. Hun bliver snart 
priorinde på Stubber Kloster, 
og hun og klosteret inddra-
ges i hændelser som fører til 
mordet på Erik Klipping.

Petersen, Palle
Dansk koloni i indieland 
- Christian den 4.  
og Tranquebar
PalleP, 2018. 479 sider

Christian den 4. sendte sin 
indianske flåde til Sri Lanka 
i 1600-tallet, for at besætte 
den. Adelsmanden Ove 
Gjedde bliver udnævnt til 
admiral og skal sejle den in-
dianske flåde i konkurrence 
med kaptajn Jens Munk.

Pontoppidan, Henrik
Lykke-Per
Gyldendal, 2018. 818 sider

Udviklingsroman fra 1863 til 
omkring 1900 om den jyske 
præstesøn Per Sidenius’ 
søgen efter det lykkelige 
liv. Efter en svær opvækst 
i det religiøse hjem vælger 
Per i protest at studere til 
ingeniør i København og 
kappe enhver forbindelse 
til familien. I hovedstaden 
kaster han sig derefter ud i 
livet som åbner sig i alle dets 
afskygninger og møder kær-
lighedens mange ansigter. 
Genudgivelsen af Pontop-
pidans mesterværk findes 
også som film og tv-serie. 

Þórarinn Eldjárn 
Blåtårn 
Poul Kristensen, 2008. 217 sider   

Islændingen Gudmundur 
Andresson udfordrer tidens 
strenge moral og sætter sig 
op mod gejstligheden. Det 
sender ham i 1649 i fængslet 
Blåtårn i København, hvor en 
dødsdom måske venter. 

Reintoft, Hanne 
Last og brast
Lindhardt og Ringhof, 2006. 445 sider

Fire danske krigskammera-
ter fra slaget om Skåne i 1710 
aftaler at holde sammen 
resten af livet. Trods forskel-
lige livsvilkår lykkes det, og 
indirekte afspejler deres 
sammenhold danmarkshisto-
rien i en turbulent periode 
med stavnsbåndet, pietis-
men, slavehandlen, pesten 
og Københavns brand. Læs 
også hendes Ravns føde fra 
2002, og Hjertebånd, 2004.

Reintoft, Hanne 
Når dagene strenges 
People’s Press, 2010. 330 sider 

Jens Peter deserterer 
fra tysk tjeneste under 1. 
verdenskrig og flygter til 
Danmark, men bliver efter 
genforeningen forenet med 
sin familie, selv om en del 
forbliver i Tyskland. Fortsæt-
telsen til Nu er det længe 
siden. 

Larsen, Michael 
Den store tid – Stormen
People’s Press, 2008. 294 sider 

Forfatterspiren Lars Mikkel-
sen er i Paris for at komme 
sig over den litterære ned-
sabling, Adler-brødrene har 
iværksat. Her indleder han 
en affære med den gifte Re-
bekka Meyer og planlægger 
en bog om tidens litterære 
miljø. Anden del af serien 
Den store tid, hvor første del 
hedder Aftenlandet. 

Lassen, Linda 
Forsvar for Martha 
Hovedland, 2016. 422 sider  

Året er 1910 og Martha bor 
på en gård på Fyn sammen 
med sin familie. Livet er 
hårdt slid med mange bør-
nefødsler, så Martha forstår 
ikke veninden Lily, der har 
overskud til at rende til mø-
der om kvindefrigørelse. 

Lassen, Søren 
Den blå græshoppe 
People’s Press, 2015. 413 sider  

November 1963 og måne-
derne frem: Mens verden be-
græder drabet på Kennedy 
udspiller der sig et stort 
drama i København, hvor 
tre myrdede prostituerede, 
hemmeligheder fra anden 
verdenskrig, en russisk 
spion, en skuespillerinde og 
en dansk avisredaktør spiller 
hovedrollerne. 
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Rifbjerg, Klaus 
Nøleren 
Gyldendal, 2012. 225 sider  

En 70-årig pensioneret litte-
raturprofessor får stjålet et 
maleri, som forestiller hans 
tidligere ven kunstmaleren 
Nikolaj Værn. Tyveriet får 
ham til at tænke deres lange 
venskab igennem og dermed 
det meste af sit liv fra skole-
start i 1930’erne, ungdom i 
1950’erne, de midaldrendes 
tackling af ungdomsoprøret, 
alderdommen og ægteska-
bet med Aline.

Rindel, Gerd 
I skyggen af en krig
Attika, 2012. 234 sider  

Den godhjertede men vege 
Valdemar Brøns forsø-
ger at gøre alle i familien 
tilpas, men det er svært 
når man hele tiden skal 
mægle mellem hustruen og 
plejedatteren fra et tidligere 
ægteskab. Samfundet er i 
forandring, kvinderne får 
stemmeret og det kræver 
sin mand at holde sammen 
på og forsørge sin familie i 
økonomiske trange tider. 

Schack, Hans Egede 
Sandhed med modifikation 
- en ufuldendt roman
Lindhardt & Ringhof, 2017. 237 sider

Dannelsesroman, der følger 
den unge dreng Casimirs 
opgør med sin autoritære 
og tyranniske far. Casimirs 
fri- og bevidstgørelse er sam-
tidig en kritik af 1850’ernes 
Danmark.

Schmidt, Garbi 
Ebba 
Gyldendal, 2017. 284 sider  

I begyndelsen af det 20. 
århundrede bliver den unge 
kvinde Ebba uddannet 
boghandlerske, hvilket giver 
hende muligheder, der ellers 
er få af datidens kvinder 
forundt. Gennem hendes 
litterære lidenskab, hendes 
fascination af København, 
hendes venskaber og 
hendes kærlighedsrelatio-
ner tegnes et portræt af en 
kvinde med ben i næsen og 
på jorden 

Simonsen, Knud 
Brunkul - børster og baroner 
Hovedland, 2012. 348 sider  

I besættelsestiden kunne 
man tjene gode penge i 
brunkulslejerne og samtidig 
gå i skjul for en tid, hvis man 
havde brug for det. Martin 
er en driftig ung mand, som 
får skabt sig en formue på 
brunkul på Herningegnen, 
hvor det hårde slid får ad-
spredelse med druk, kvinder 
og slagsmål. 

Søndergaard Jensen, Karen 
Englemagersken  
- Dagmar Overby
Forlaget Ådalen, 2004. 286 sider   

Biografisk roman om barne-
mordersken Dagmar Overby, 
der ved at tage plejebørn til 
sig for pengenes skyld, og 
derefter dræbe børnene, 
dræbte mindst 16 spædbørn.

Thomsen, Thorstein 
Bellmans guitar 
Rosinante, 2014. 197 sider  

Lyngby 1950’erne. Den 8-åri-
ge Jack bor sammen med 
sin mor og sin ældre bror. 
Moren forsøger at navigere 
mellem pligt og fornøjelse, 
normer og drømme. Under 
overfladen lurer en uudtalt 
sorg, der kun langsomt 
afsløres.

Valeur, Erik 
Det syvende barn 
Politiken, 2011. 692 sider  

Syv spædbørn får en fælles 
start på børnehjemmet 
Kongslund i 1961. Næsten 50 
år senere modtager nogle 
af dem et mystisk brev. 
Hvem var det syvende barn, 
hvorfor er dets identitet 
og skæbne så omhyggeligt 
skjult? Spørgsmålet skaber 
ravage i medierne og i mag-
tens korridorer. 

Valeur, Michael
Hjemløs - romanen om den 
glemte march i 1928
Chokoladefabrikken, 2018. 595 sider

Socialrealistisk roman, der 
bygger på virkelige hændel-
ser under den store march 
mod København i 1928, hvor 
en stor gruppe hjemløse

Varmer, Hjørdis 
Johanna fra Småland
Vadis, 2006. 399 sider   

Svenske Johanna ender 
i 1867 som tjenestepige i 
København. Gennem hendes 
datter og datterdatter 
beskrives frem til 1940 de 
arbejdsvilkår, som danske 
kvinder blev udsat for. Men 
trods modgang, utålelige 
mænd og mange børn for-
stod de at holde sammen på 
familien. Fortsætter i roma-
nen Tiden efter Johanna. 

Vraa, Mich
Faith
Lindhardt og Ringhof, 2018. 471 sider

Historisk roman, der handler 
om Dansk Vestindien i tiden 
under slaveoprøret i 1880’er-
ne og tiden omkring år 1917, 
da Danmark sælger øerne 
til USA. 3. del af serien der 
begyndte med ”Haabet”. 
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Vraa, Mich 
Haabet - 1787-1825
Lindhardt og Ringhof, 2016. 415 sider 

Fregatten Haabet stævner i 
1803 ud fra København med 
skibsreder Frederiksen og 
hans 14-årige datter Maria 
om bord. Undervejs afdæk-
kes skibets mørke fortid, 
samt en række hændelser 
der har stor indflydelse på 
Marias opvækst og liv. 

Vraa, Mich
Peters kærlighed
Lindhardt og Ringhof, 2017. 510 sider

Historisk roman, der tager 
udgangspunkt i en brevud-
veksling mellem generalgu-
vernør Peter von Scholten 
og den fiktive person Maria 
Eide fra 1852 til 1853, hvor 
von Scholten ser tilbage på 
et langt liv fyldt med håb, 
kærlighed og nederlag. 
Historien er efterfølgeren til 
”Haabet” og fortsættelsen 
hedder ”Faith”.  

England 

Archer, Jeffrey 
En velbevaret hemmelighed
Lindhardt og Ringhof, 2017. 431 sider

London, 1945. Englands 
befolkning holder vejret, 
mens Overhuset voterer om 
det er Harry eller Giles, der 
er den retmæssige arving 
til Barrington Shipping Line. 
Harry vender tilbage til 
Amerika for at promovere 
sin nyeste roman, mens 
Emma leder efter en lille 
forsvunden pige, hvis sande 
identitet for alt i verden skal 
holdes hemmelig. Bind tre af 
Clifton-krøniken.

Archer, Jeffrey 
Hvor der er vilje 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 442 sider

Harry klarer sig godt på 
trods af en fattig opvækst. 
Sandheden om hans fars 
død, får dog vidtrækkende 
konsekvenser. Roman om 
klasseforskelle, familiehem-
meligheder og kærlighed i 
mellemkrigstidens England. 
Bind et i Clifton-krøniken.  

Archer, Jeffrey 
Faderens synder 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 399 sider 

Harry har valgt at overtage 
en afdød kollegas identitet, 
for at skabe sig et nyt liv. Det 
viser sig at være en dårlig 
ide, da han efter ankomsten 
til USA bliver anholdt for 
mord. I England tænker 
Emma på om hendes livs 
kærlighed stadig er i live og 
samtidig fejer 2. verdens-
krig hen over Europa, hvor 
den efterlader sig død og 
ødelæggelse. Bind to af 
Clifton-krøniken.

Brontë, Emily 
Stormfulde højder 
Gyldendal, 2015. 350 sider 

Storladen romanklassiker 
om had, hævn og dæmonisk 
lidenskab. I begyndelsen af 
1800-tallet vokser hittebar-
net Heathcliff op som an-
denrangs familiemedlem på 
gården Wuthering Heights. 
Han og stedsøsteren Ca-
therine er uadskillelige i en 
intens kærlighed. Originalen 
er fra 1847. 

Cornwell, Bernard 
Azincourt 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 431 sider  

I slaget ved Azincourt den 
25. oktober 1415 vandt de 
engelske bueskytter under 
Henrik V en strålende sejr 
over franskmændene, selv om 
disse var 3-4 gange så mange, 
og den engelske hær var pla-
get af dysenteri. Romanens 
hovedperson er den engelske 
bueskytte Nicholas Hook, 
som på dramatisk vis havner i 
den kongelige hær og oplever 
slaget på nærmeste hold.

Fellowes, Julian 
Belgravia 
Politiken, 2016. 434 sider

Familien Trenchard har en 
hemmelighed - en hemmelig-
hed der truer med at skabe 
stor skandale og ødelægge 
deres chancer for at kravle 
højere op på rangstien i det 
engelske 1800-tals aristokrati. 

Follett, Ken 
Uendelige verden 
Cicero, 2009. 1063 sider  

Historisk roman. Foregår i 
Kingsbridge i 1300-tallets 
England, skildringen af livet 
i og omkring katedralen 
er stadig i centrum. I 1327 
flygter fire børn fra byen og 
oplever i skoven to uforklar-
lige mord, som binder dem 
sammen for resten af livet 
trods deres vidt forskellige 
tilværelse. Bogen er en fort-
sættelse til Jordens søjler. 

Forrester, James
Bedragets rødder
Jentas, 2012. 400 sider

England 1564. Herolden Wil-
liam Harley er i besiddelse 
af et dokument, der har stor 
betydning for, hvem der 
sidder på tronen i landet. 
Da det forsvinder, drives 
William på flugt og lige i ar-
mene på sørøvere i jagten på 
sandheden. Bogen er anden 
del af en serie. Første del 
hedder Helligt forræderi.  
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Gregory, Philippa 
Den evige prinsesse
Cicero, 2006. 396 sider  

Den spanske prinsesse 
Catarina ankommer i 1501 til 
England som brud til prins 
Arthur. Hun ender dog med 
at blive gift med Henrik 
den Ottende og forstødes 
senere, da hun kun føder en 
datter.

Iggulden, Conn 
Treenighed - 1454-1461 
Gyldendal, 2015. 372 sider 

Englands store slægter slås 
om magten, intrigerne tager 
fart og slagene ruller over 
slagsmarken. Vi er i 1400-
tallet og slaget om konge-
magten er i fuld gang. Anden 
bog i serien Rosekrigene.  

Iggulden, Conn 
Blåt blod - 1461-1469 
Gyldendal, 2016. 371 sider. 

Kampen om Englands trone 
er i fuld gang. Richard af 
York er død, og Edward af 
March udråber sig selv til 
Englands nye konge. Men så 
let skal det ikke være, og det 
sindrige spil om magten fort-
sætter. Tredje bog i serien 
Rosekrigene. 

Iggulden, Conn
Flammesol - 1470-1485
Gyldendal, 2018. 405 sider

Drama om sidste del af 
Englands Rosekrige. Intriger, 
rænkespil og mord er ingre-
dienserne, når en konge skal 
krones - og helst blive på 
tronen. Fjerde bog i serien 
Rosekrigene.

Mantel, Hilary 
Magten
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 411 sider 

Henrik VIII har været konge 
i 26 år men har endnu ikke 
fået den eftertragtede søn. 
Han har ladet sig skille fra Ka-
tharina af Aragonien og har 
giftet sig med Anne Boleyn 
og har således pådraget sig 
den katolske kirkes vrede. 
Kongens sekretær Cromwell 
kæmper for at rede trådene 
ud både for sig selv og for 
kongen, der nu overvejer en 
ny dronning, Jane Seymour.

Rutherfurd, Edward 
Dublin 
Turbulenz, 2015. 773 sider

Historisk roman, der over 
tidsspændet år 430 til år 
1538 fortæller om området 
og byen Dublin. Fra keltiske 
sagn og ritualer til kristen-
dommens komme, vikin-
gernes hærgen og vanhel-
ligelsen af de irsk-katolske 
kirker og helligdomme under 
Henrik den 8.  

Rutherfurd, Edward
London 
Turbulenz, 2012. 935 sider  

Byen Londons saga, be-
skrevet gennem nogle af 
dens indbyggere - fra den 
romerske møntmager Julius, 
kroejeren Dame Barnikel, 
Tower Bridge’s ingeniører, 
Shakespeareskuespillere på 
Globe Theatre, og udvik-
lingen i The docklands i 
nutiden.

Tóibín, Colm 
Nora Webster 
Tiderne Skifter, 2015. 343 sider 

I den lille irske provinsby 
Enniscorthy kæmper enken 
Nora en stille og stædig 
kamp for at overvinde sorg 
og finde vilje til at starte et 
nyt liv, samtidig med at hun 
forsøger at holde nævenyt-
tige naboer og familiemed-
lemmer fra døren. 

Webb, Katherine 
Det forbudte barn 
Cicero, 2017. 443 sider 

Dramatisk roman om pigen 
Stær og kvinden Rachel, der 
begge savner en forsvunden 
kvinde i 1800-tallets England. 
Deres fortid indeholder 
store hemmeligheder, som 
de sammen opklarer.  

Young, Robyn 
Kongerige
People’s Press, 2015. 519 sider  

Skotland året 1306. Robert 
Bruce er endelig blevet kon-
ge. Men konge for et splittet 
rige og Robert må bruge 
al sin snilde og sine evner i 
kamp, for både at samle sit 
folk og bekæmpe de engel-
ske invasionsstyrker. Tredje 
del af serien Oprør. 

Egypten 

Al Aswany, Alaa 
Den Kongelige Egyptiske 
Automobilklub 
Hr. Ferdinand, 2014. 571 sider  

En almindelig families 
drømme og håb og kamp for 
tilværelsen står i skærende 
kontrast til det sorgløse liv, 
som overklassens med-
lemmer af den eksklusive 
automobilklub lever, men i 
løbet af 1940’erne bliver der 
vendt op og ned på magtfor-
holdene. 

George, Margaret 
Kleopatra 
Peter Asschenfeldts nye Forlag, 1999. 
449 sider

Ægyptens legendariske 
dronning Kleopatra fortæller 
om sit liv. Om den sorgløse 
barndom indtil hun som 18-
årig afløser sin far på tronen, 
om kærligheden til Cæsar og 
Marcus Antonius, og til sidst 
om beslutningen om at begå 
selvmord, frem for at blive 
ført i triumftog til Rom af 
Octavian
Bogen er i tre bind, hvoraf 
de andre to hedder Dron-
ning af solens rige og Gudi-
nder dør aldrig.
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Helleberg, Maria 
Cæsar og Kleopatra 
Samleren, 2005. 318 sider

Med Kleopatra som for-
tæller føres læseren ind i 
hendes og Cæsars kærlig-
hedshistorie, deres lykke, 
deres personlige og politiske 
kampe, konkurrencen mel-
lem Alexandria og Rom, og 
katastrofen, da Cæsar bliver 
myrdet.

Jacq, Christian
Den lysende sten
Borgen, 2000. 4 bind i alt

Bind et har titlen ”Nefer den 
tavse”. I kunstnerbyen Sand-
hedens Sted mødes Clara, 
Ilter og Nefer for at deltage i 
tilblivelsen af udsmykninger-
ne til Kongernes Dal. Da en 
vagt myrdes, kommer de tre 
venner i begivenhedernes 
centrum. Bogens andre tre 
bind hedder Den vise kvinde, 
Paneb den Iltre og Sandhe-
dens sted.

Jacq, Christian
Frihedens dronning 
Borgen, 2003. 3 bind i alt

I bind et ”Mørkets rige” befin-
der vi os i 1690 f.Kr.  Dronning 
Teti af Theben er ved at give 
op over for hyksos’ernes 
overmagt, men datteren, prin-
sesse Ahotep, tager kampen 
op. Hun samler en oprørshær 
mod det brutale terrorregime 
og kæmper for uafhængighe-
den. Bogen er første del af i 
alt tre bind hvoraf de andre to 
hedder Krigen om kronerne 
og Det flammende sværd.

Jacq, Christian 
Osiris mysterierne
Borgen, 2004-2006. 4 bind i alt

Bind et ”Livets træ” er en 
historisk roman fra Egyp-
ten i det 19. århundrede 
før Kristus under Pharao 
Senostris III. Under ham ero-
bredes Nubien og landet re-
organiseredes og oplevede 
en storhedstid både udadtil 
og indadtil. Da en række 
tegn tyder på at guden Osiris 
skal genfødes involveres den 
unge skriverlærling Iker i en 
række mystiske begivenhe-
der. Seriens andre bind
hedder Ondskabens kom-
plot, Ildens vej og Den store 
hemmelighed.

Jacq, Christian 
Ramses 
Borgen, 1997. 5 bind i alt

Bind et ”Lysets søn” er en 
skildring af den ægyptiske 
farao Ramses II’s lange liv 
og legendariske hersker-
gerning, som udspiller sig 
under konstante intriger og 
magtkampe, hvor kulten og 
magien spiller en afgørende 
rolle. Bogen er første bind 
i en serie på i alt fem bind 
med titlerne Evighedens 
tempel, Slaget ved Kadesh, 
Abu Simbels herskerinde og 
Under det hellige akacietræ.

Smith, Wilbur A. 
Ørkenguden 
Lindhardt og Ringhof, 2014. 409 sider 

For at sikre Egyptens frem-
tid, må den velbegavede 
eunuk Taita lede en special-
styrke på en farlig mission 
for at skabe en vigtig al-
liance i en oldtidsverden, der 
matcher nutiden i intriger og 
skjulte dagsordener. Fjerde 
bind i serien Flodguden.

Waltari, Mika 
Sinuhe ægypteren  
- femten bøger om lægen 
Sinuhes liv ca. 1390-1335 f. Kr.
Gyldendal, 2010. 618 sider

Historisk roman fra 1945 om 
en egyptisk læges begiven-
hedsrige liv i 1300-tallet før 
Kristi fødsel, hans mange-
årige ophold i landene ved 
Middelhavet, hans tjeneste 
hos Faraonerne og hans 
lægegerning for de fattige. 

Finland

Kettu, Katja 
Natsværmeren 
People’sPress, 2016. 379 sider 

I Lapland i 1930’erne, afhop-
per gravide Irga til Sovjetunio-
nen hvor hun ender som straf-
fefange. Hun møder kvinden 
Jelna, som redder hendes liv 
men hvilken skæbne venter 
de to? I Rusland i 2015, forsø-
ger Irgas barnebarn Verna at 
opklare sin farmors skæbne. 

Lundberg, Ulla-Lena 
Is 
Gyldendal, 2013. 370 sider 

En ung præst og hans lille 
familie kommer i 1946 til den 
yderste skærgård i Ålands-
øerne, hvor han har fået 
embede. De lever i ægteska-
belige lykke, men så brister 
isen, og alt er pludselig 
ulykke.

Westö, Kjell 
Der hvor vi gik engang  
- en roman om en by og om 
vores vilje til at blive højere 
end græsset 
Batzer, 2015. 697 sider

Helsinki i 1. halvdel af det 
20. århundrede er en by i 
rivende udvikling. Romanen 
følger en række personer 
fra de fattigste til de rigeste 
i de dramatiske år, hvor 
byen også oplever en blodig 
borgerkrig. 

Westö, Kjell 
Luftspejling 38 
Batzer & Co : Roskilde Bogcafé, 2014. 
398 sider

Mathilda Wiik er sekretær 
hos advokaten Claus Thune. 
En dag hører hun en stemme 
på advokatkontoret, som 
vækker ubehagelige minder 
hos hende. Hvordan kan hun 
tage hævn?  
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Forhistorisk tid  

Auel, Jean M. 
Hulernes sang
Samleren, 2011. 735 sider

Denne bog er sjette del af 
serien Hulebjørnens klan. 
Ayla er i lære som spirituel 
leder og healer hos sin mage 
Jondalars folk. Det er et 
ærefuldt hverv, men prisen 
er høj, erfarer både Ayla og 
Jondalar.

Gear, Kathleen O’Neal 
Lynets folk
Borgen, 2010. 565 sider  

Ottende del af Michael Gears 
serie Ulvens folk. År 6000 
f. Kr. Den unge Vadefugl 
er albino, og hans klan tror 
derfor, at han har særlige 
kræfter. Da han bliver gift 
med krigerkvinden Hvide 
Musling hvirvles han ind i en 
dramatisk intrige der gælder 
liv og død.

Mackey, Mary 
Forårets bål 
Samleren, 1998. 382 sider

De to kvinder Luma og Kesh-
na har år 4361 f.v.t. valgt 
krigerhvervet, men da spå-
manden Changar østfra er 
kommet til Sortehavets kyst 
og har kidnappet drengen 
Kern bliver hans befrielse 
deres mål. Bogen er tredje 
del af serien der begyndte 
med Det år hestene kom.

Thomas, Elizabeth Marshall 
Rensdyrmåne
Borgen, 1987. 404 sider

Om en ung piges liv i en 
klan af jægere og samlere i 
Sibirien for 20.000 år siden. I 
kampen for overlevelse spil-
ler også ånderne af de døde 
en vigtig rolle. 

Thomsen, Anders C. 
Haremmet i Babylon 
Wisby & Wilkens, 2014. 180 sider 

Babylon omkring 1200 f.kr. 
Rigmanden Miro bliver 
hovedperson i en spraglet 
sag, da han forelsker sig i 
haremspigen Diva, som er 
mistænkt for at have myrdet 
kongen.

Wood, Barbara 
Den hellige sten  
Aschehoug, 2004. 527 sider 

For millioner af år siden faldt 
et meteor til jorden og en 
smuk blå sten skød frem 
derfra. For hundredetusind 
år siden fandt en pige denne 
sten på den afrikanske 
slette, og stenen formede 
hendes skæbne ligesom 
den skulle forme fremtidige 
generationers skæbne.

Island 

Kent, Hannah 
Uindviet jord 
Hetland, 2014. 415 sider 

I 1829 bliver den island-
ske tjenestekvinde Agnes 
Magnúsdóttir henrettet for 
drab, men begik hun virkelig 
ugerningen? I sin sidste tid 
bliver hun anbragt i forva-
ring hos en modvillig familie, 
og brudvis fortæller hun sin 
historie til dem og en ung 
hjælpepræst. 

Ófeigur Sigurðsson 
En roman om Jon og hans 
breve til sin gravide kone, 
da han opholdt sig i en 
grotte hen over vinteren og 
forberedte hendes ankomst 
og de nye tider 
Gyldendal, 2017. 205 sider 

Den unge præst Jon rejser 
i 1755 om på sydsiden af 
Island for at skabe en ny 
tilværelse. Han skriver breve 
hjem til sin hustru om forlø-
bet, mens de venter på, at 
de skal genses.

Sjón 
Månesten - drengen, der 
aldrig var til
C&K, 2014. 139 sider 

Den 16-årige dreng Måne-
sten oplever den spanske sy-
ges hærgen, vulkanen Katla i 
udbrud og Islands selvstæn-
dighed sammenvævet med 
biografernes stumfilm i Rey-
kjavik 1918, mens han tumler 
med sin seksualitet. 

Italien

Ammaniti, Niccolò 
På Herrens mark
Gyldendal, 2009. 423 sider 

Rino og Christiano Zena er 
far og søn og lever et liv 
på samfundets bund i en 
trøstesløs italiensk flække. 
Vold, druk og arbejdsløshed 
hører til dagens orden, men 
også kærlighed, drømme og 
håb. Sammen med et par 
forhutlede venner planlæg-
ger Rino at stjæle en hæ-
veautomat, men det ender 
med død og ødelæggelse.

Eco, Umberto 
Nr. 0 
Rosinante, 2015. 222 sider  

En gruppe journalister hyres 
af en stærk pengemand til 
at starte en avis i 1990’ernes 
Milano. I jagten på slad-
derhistorier og sensationer 
begynder en af journalister-
ne at dykke ned i historiske 
konspirationsteorier, hvilket 
får fatale følger. 
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Ferrante, Elena 
Dem der flygter og dem der 
bliver - tiden i midten
C&K, 2015. 479 sider. 

Både det politiske klima og 
venindernes forhold når 
imod slutningen af 1960’erne 
et anspændt stade. Hver har 
sit eget at kæmpe med, men 
båndet mellem dem kan 
stadig ikke brydes. Tredje 
del af serien der hedder 
Napoli romanerne, og hvor 
de to første bind hedder Min 
geniale veninde og Historien 
om et nyt navn.

Hangaard, Torben
Familien i Vatikanet  
- Pave Alexander den 6. 
Borgia og hans børn
mellemgaard, 2017, 245 sider

Historisk roman. Historien 
om pavens to børn, Cesare 
og Lucrezia og deres stræ-
ben efter magtens tinder.

Sonne, Jørgen
Natten i Rom
Lindhardt & Ringhof, 2017. 424 sider

Historisk roman fra Rom 
omkring år 1800, hvor en 
dansk maler oplever en tid 
med voldsomme politiske og 
sociale omvæltninger.

Japan

Clavell, James 
Gai-jin
Vinten, 1994. 1003 sider

Med udgangspunkt i et 
kaotisk og korrupt Japan år 
1862 skildres de engelske, 
franske, prøjsiske og rus-
siske gai-jin (fremmedes) be-
stræbelser på at udnytte det 
splittede lands ressourcer til 
egen kommerciel fordel.

Clavell, James 
Shogun 
Peter Asschenfeldt, 1984-1985.  
4 bind i alt.

Historisk roman fra Japan år 
1600 om en engelsk søfarer, 
der driver i land og efter-
hånden bliver involveret i en 
række dramatiske hændel-
ser.

Downer, Lesley 
Den sidste konkubine 
Politiken, 2008. 492 sider  

Pigen Sachi lever på landet, 
men bliver udvalgt først til 
kammerpige og siden til 
konkubine i shogun-paladset 
i 1800-tallets Japan. Snart 
krakelerer hoflivet, da en 
borgerkrig bryder ud, og 
Sachi må flygte. Hun møder 
kærligheden og finder 
langsomt ud af hemmelig-
heden om sin fortid og sine 
forældre.

Epstein, Jennifer Cody 
Når himmelen falder ned 
Gyldendal, 2013. 374 sider 

Episk fortælling om den 
japanske pige Yoshis 
barndom og ungdom i det 
krigshærgede Tokyo og de 
begivenheder og menneske-
skæbner, der på forunderlig 
vis krydser hendes vej og 
efterlader hende forandret 
og modnet. 

Matsuoka, Takashi 
Stilhedens tårn
Cicero, 2007. 407 sider  

Japan er ved at undergå 
store forandringer. De 
vestlige magter trænger 
sig på, og fyrst Genji er en 
forandringens mand, som 
har klanens interesser at 
tage vare på. Nogle gamle 
skriftruller giver et finger-
peg, om hvordan det hele vil 
udvikle sig, og da Genji har 
evnen til at se ind i frem-
tiden, tilrettelægger han 
klogt fremtiden for klanen. 
Bogen er en fortsættelse til 
Spurvenes sky. 

Mitchell, David
Jacob de Zoets tusind efterår 
People’sPress, 2014. 547 sider

Den unge sekretær Jacob de 
Zoet udstationeres i 1799 på 
en hollandsk handelsstation 
i Nagasakis havn i Japan. Her 
forsøger han at bevare sin 
integritet i et net af intriger, 
svindel, uigennemskuelige 
hierarkier og et totalt ander-
ledes japansk samfund. 

Kina

Ai, Mi 
Forbudt kærlighed 
Politiken, 2014. 330 sider  

Kina i 1970erne. Midt under 
kulturrevolutionen bliver 
den unge Jingqui sendt til en 
fjern landsby langt ude på 
landet, for at skrive essays til 
en historiebog. Her møder 
hun ”gamle tredje” og de 
forelsker sig, men kærlighe-
den har svære vilkår. 

Frèches, José 
Verdens tag 
Borgen, 2005. 432 sider. 

Langs Silkevejen oprulles en 
række skæbner i 600-tallet, 
da kejserinde WU - tidligere 
konkubine - vil afdække il-
legal svindel. Munke, lamaer, 
shamaner og smukke kvin-
der sætter eventyret i gang. 
Første bind af i alt tre i serien 
Silkekejserinden, hvoraf de 
to andre hedder Buddhas 
øjne og Tronranersken.

Lévi, Jean 
Kinas store Kejser  
og hans mekaniske dukker
Forum, 1987. 271 sider

Stofmættet og detailleret 
skildring af livet i det første 
kinesiske kejserdømme i 
200-årene f.Kr. og af kejse-
ren, Qin Shihuang Di.
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Li, Yiyun 
De hjemløse 
Gyldendal, 2010. 370 sider  

Stærk roman fra 1970’er-
nes Kina; i Mudderflodens 
By skal den unge kvinde 
Gu Shan henrettes for sin 
kritik af Kulturrevolutionen. 
Forældrene tror sig alene 
med deres sorg, men henret-
telsen får voldsomme og 
uhyrlige konsekvenser for 
flere af byens borgere.

Min, Anchee 
Den sidste kejserinde 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 350 sider  

Kejserinde Orkide styrer det 
kæmpestore rige for sin søn. 
Udadtil er der store politiske 
udfordringer med Japan, 
Rusland og Vesten, og ind-
adtil er der magtkampe og 
intriger i Den Forbudte By og 
kærligheden til sønnen. Fort-
sættelse til bogen Kejserinde 
Orkide.

Mo, Yan 
De røde marker 
Batzer, 2016. 558 sider

Historisk roman om den 
anden kinesisk-japanske krig. 
Om krigens brutalitet og 
menneskers grådighed og 
skruppelløshed.

Mo, Yan 
Hvidløgsballaderne 
Batzer, 2013. 437 sider  

Bønderne i Paradis Amt, i 
1980’ernes Kina, lever under 
fattige og svære kår og er 
af regeringen tvunget til at 
dyrke hvidløg, men overpro-
duktion gør det umuligt af 
komme af med afgrøderne. 
Bøndernes utilfredshed 
kulminerer i et voldsomt 
oprør, og under de efterføl-
gende massearrestationer 
går ingen fri. 

See, Lisa 
Pæonpavillonen 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 331 sider   

Da den unge kinesiske 
kvinde Pæon i 1600-tallet 
ikke kan få sit hjertes 
udkårne, fordi hun er lovet 
væk til en anden, sulter hun 
sig til døde. Hun bliver til 
et genfærd, der i mange år 
blander sig afgørende i den 
planlagte ægtemands liv og 
kærlighed. 

Yan, Lianke 
Folkets tjener 
Lindhardt og Ringhof, 2008. 206 sider  

Muntert satirisk og sam-
fundskritisk fortælling 
om mønstersoldaten Wu 
Dawang, der i 1967 bliver op-
passer for Divisionskomman-
danten og hans underskøn-
ne og seksuelt hungrende 
hustru Liu Lian, fordi han 
kan citere Formand Mao og 
forstår diskretionens kunst.

Romerriget

Cronin, Vincent 
Nero 
Hovedland, 2011. 478 sider 

I årene 54-68 regerer kejser 
Nero Rom i et politisk spil, 
og som hans nærmeste råd-
giver sidder hans tidligere 
lærer Lucius Seneca, som 
tvinges til selvmord, da han 
nægter at deltage i et kom-
plot mod Nero.

Fogtdal, Peter 
Det egyptiske hjerte 
People’sPress, 2015. 309 sider 

I 2010’erne kæmper Zia med 
at få færdiggjort sit speciale 
om den opdagelsesrejsende 
Frederik Norden. I 1140’erne 
kæmper Doge Pietro Polani 
med intriger i Venedig. Som 
handlingen skrider frem, be-
gynder de to tider at flette 
sig ind i hinanden. 

Gallo, Max 
Cæsar Imperator 
Hernov, 2006. 422 sider  

Biografisk roman om Gajus 
Julius Cæsar (102-44) og 
hans vej gennem intriger 
og krig til enevældsmagten 
over Rom.

Harris, Robert
Lustrum 
Lindhardt og Ringhof, 2010. 428 sider  

Ciceros sekretær-slave Tiro 
fortsætter fortællingen om 
sin herres liv og kampe i 
antikkens Rom. Cæsar og 
Catalina laver rævekager, og 
Cicero kastes ind i magt-
kampe, spilfægteri på ord og 
nådesløse planer om overle-
velse og indflydelse. Bogen 
er anden del af den serie der 
startede med Imperium. 

Hermann, Jo 
Kejserens klarsyn 
Arzig, 2011. 199 sider  

I Romerriget hersker tyran-
nen kejser Domitian. Af 
angst for at miste magtens 
får han sin tronarving Cle-
mens myrdet, men mordet 
får konsekvenser, som 
selv ikke Domitian havde 
forudset. 

Holm, Lasse
Grækeren 
Fahrenheit, 2015. 419 sider  

I anden del af trilogien er 
den græske læge Demitrios 
atter mere eller mindre frivil-
lig hovedperson i opklarin-
gen af en mordsag i Athens 
havneby Piræus, hvor alle 
spor fører til Rom og det 
mægtige Romerrige, der i 
63 f.v.t. er en vaklende repu-
blik.  Historien fra Romeren 
fortsætter. 
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Holm, Lasse 
Republikaneren 
Fahrenheit, 2016. 420 sider

Julius Cæsar snigmyrdes af 
en gruppe senatorer - heri-
blandt Brutus - i et forsøg på 
at få genskabt demokratiet 
og republikken. Men der er 
andre blodige dagsordner i 
Rom, og lægen Demetrios 
hvirvles ind i intrigerne og 
magtkampene. Tredje del af 
Romeren. 

Holm, Lasse 
Romeren 
Fahrenheit, 2014. 419 sider  

Historisk roman fra Rom 
år 91 f.Kr., hvor virkelige 
hændelser som mordet på 
folketribunen Drusus inddra-
ges. Lægen Demitrios bliver 
involveret i opklaringen, og 
sagen fører ham fra høj til 
lav og til sidst på slagmarken 
for at opsøge sandheden. Hi-
storien fortsætter i romanen 
Grækeren.

Iggulden, Conn 
Cæsar 
Gyldendal, 2013. 382 sider 

Da Julius Cæsar er blevet 
myrdet af sine nærmeste 
allierede beslutter Casærs 
adoptivsøn Octavian sig for 
at hævne ham i alliance med 
sin rival Marcus Antonius. 
For Brutus kommer regn-
skabets time ved Slaget ved 
Filippi. Femte bind i serien. 

Ludlow, Jack
Roms søjler
Punktum, 2016. 388 sider

Om den romerske republik 
og dens krigeriske ekspan-
sion. Den ukomplicerede 
kriger Aulus og den udspeku-
lerede politiker Lucius blev 
allerede som drenge knyttet 
sammen af en blodsed og en 
skræmmende profeti. Som 
voksne skilles deres moral-
ske og politiske veje.

McCullough, Colleen
Den romerske familie 
Erichsen, 1993-2008. – 7 bind i alt 

I Bind et der har titlen 
”Ærens Vej” trues Rom ude-
fra, og hjemme står kampen 
om vejen til senatet, penge 
og fornem familie. Bogen er 
første bind i en serie på i alt 
seks bøger der følger livet 
i det antikke Rom. Serien 
fortsætter i endnu seks bind 
med titlerne Græskronen, 
Fortunas udvalgte, Caesars 
kvinder, Terningen er kastet, 
Oktoberhesten samt Anto-
nius og Kleopatra. 

Rivers, Francine 
Hvisken i vinden 
Scandinavia, 2014. 671 sider

Historisk roman fra antik-
kens Rom. Riget er i religiøs 
og politisk opløsning, og 
den jødiske slave Hadas-
sah holder den kristne tro 
hemmelig for sin hersker-
inde Julia. Men Hadassah 
gør uudsletteligt indtryk på 
både romeren Marcus og 
gladiatoren Atretes. Er bind 
et i serien Løvens mærke.

Ulstein, Knut Asbjørn 
Det som ikke er stjålet  
eller brændt 
Logia, 2007. 298 sider

Krimi fra Rom år 64, hvor 
speculatoren Hades Coelius 
efterforsker årsagerne til 
Roms brand.

Rusland

Kettu, Katja 
Natsværmeren 
People’sPress, 2016. 379 sider 

I Lapland i 1930’erne, afhop-
per gravide Irga til Sovjet-
unionen hvor hun ender som 
straffefange. Hun møder 
kvinden Jelna, som red-
der hendes liv men hvilken 
skæbne venter de to? I Rus-
land i 2015, forsøger Irgas 
barnebarn Verna at opklare 
sin farmors skæbne. 

Rutherfurd, Edward 
Russka 
Turbulenz, 2016. 1005 sider 

1800 års russisk historie, fra 
år 180 e.kr. frem til 1990, hvor 
fiktive personer og hændel-
ser tilsættes virkelige perso-
ner og virkelige hændelser 
fra den russiske historie. Den 
fiktive by Russka og en hånd-
fuld familier er den røde tråd 
gennem fortællingen.

Tolstoj, Lev
Anna Karenina 
Gyldendal, 2018. 502 sider

I de højeste kredse i 1870’er-
nes Rusland opgiver Anna 
Karenina sit ægteskab og 
må efterlade sin søn for at 
leve sammen med sin ægte 
kærlighed, hvilket får store 
konsekvenser. Genudgivelse 
af bind 1. af den klassiske 
roman. 

Turgenev, Ivan
Forårsbølger 
Jensen & Dalgaard, 2017. 172 sider

Den midaldrende Ssanin 
tænker tilbage på, da han 
som 22-årig rejste fra Italien 
og hjem til Rusland. Under et 
ophold i Frankfurt forelsker 
han sig hovedkuls i den 
smukke Gemma, men i sine 
drifters vold træffer han et 
valg der får store konse-
kvenser. Originalen er fra 
1872, men absolut stadig en 
læsning værd. 

Ulitskaja, Ljudmila 
Doktor Kukótskij  
og undfangelsens gåde 
Hovedland, 2016. 496 sider 

Om en sovjetisk families 
lykke og tragedie i perioden 
1940-1980. Behandler emner 
som familie, frihed, sygdom 
og helbredelse, liv og død. 
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Spanien

Falcones, Ildefonso 
Sigøjnerinden fra Sevilla 
Cicero, 2013. 783 sider 

I Sevillas sigøjnerkvarter 
fortryller den unge Milagros 
med sin dans, og da hun slut-
ter venskab med den frigivne 
sorte slave Caridad, når dan-
sen nye, svimlende højder. 
Men sigøjnernes kultur er 
under hårdt ydre og indre 
pres i 1700-tallets Spanien. 

Falcones, Ildefonso 
Jordens arvinger
Cicero, 2017. 925 sider

Historisk roman fra Barcelona 
i årene 1387-1423, hvor spillet 
om tronen og magten er på 
det højeste. Vi følger dren-
gen Hugo, der arbejder på 
det kongelige skibsværft og 
ender som vinkældermester. 
Anden del af Havets katedral.

Hislop, Victoria 
Hjemkomsten
Bazar, 2014. 564 sider  

Sonia og Maggie rejser til 
Granada for at danse salsa 
og fejre Maggies 35 års fød-
selsdag. På en lille café mø-
der Sonia den gamle tjener 
Miguel, der fortæller hende 
om cafeens historie og om 
den stolte og lidenskabelige 
Ramirez-familie, der spil-
lede en rolle i den spanske 
borgerkrig. 

Sverige

Engelmann, Karen 
Stockholm Octavus 
Turbine, 2015. 435 sider

Historisk roman fra 1700-
tallets Stockholm, hvor den 
unge, ambitiøse tolder og 
kortspiller Emil Larsson får 
hjælp af kongens spåkone, 
der lægger et okkult kortspil, 
Stockholm Octavus, for ham. 
Spillet skal hjælpe Emil i hans 
søgen efter lykken, men 
hvirvler ham samtidig ind i 
en række intriger. 

Larsen, Britt Karin 
Som stenen skinner
Gyldendal, 2017. 296 sider

Et barnemord er den røde 
tråd i fortællingen, der 
bearbejder store spørgsmål 
som kærlighed, skyld og 
ensomhed.

Sandberg, Kristina
At sørge for sine
Modtryk, 2017, 494 sider

Den hjemmegående husmor 
Maj bliver mor for anden 
gang, men oplever angstan-
fald oven på forældrenes 
død og efter at en storbrand 
har hærget i byen. Hun er 
nødsaget til at ansætte en 
ung pige, som kan hjælpe 
med at de daglige gøremål 
og børnepasning. Andet 
bind i Sandbergs trilogi. 

Sandberg, Kristina
Et barn at føde
Modtryk, 2017. 478 sider

Vi følger Maj og hendes liv og 
hverdag i årene 1938 til be-
gyndelsen af 1940. Man kom-
mer helt ind under huden på 
Maj og følger hendes tanker, 
følelser og gøremål. Første 
bog i Sandbergs trilogi. 

Wijkmark, Carl-Henning
Vi ses igen i næste drøm 
Møller, 2014. 155 sider  

Professor Frank Larson 
slår hovedet, farer vild i en 
kælder og da han kommer op 
til overfladen, er han tilbage 
i 1924, hvor han begynder en 
spændende rejse. En rejse, 
hvor han blandt andet møder 
sin mor i en yngre udgave.  

Tyskland

Grass, Günter 
Hundeår 
Gyldendal, 2017. 605 sider

Med afsæt i venskabet 
mellem jøden Eduard Amsel 
og arieren Walter Matern, 
tegnes et tidsbillede af Tysk-
land og tyskerne fra første 
halvdel af det 20. århund-
rede og frem til det tyske Wi-
rtschaftswunder i 1950’erne. 
Oprindeligt fra 1963 men her 
i en nyrevideret udgave står 
den stadig stærkt i dag. Er 
en del af Danzig-trilogien. 

Haffner, Ernst 
Blodbrødre
People’s Press, 2016, 226 sider

I starten af 1930’erne hen-
slæbte tusinder af ludfat-
tige unge en kummerlig 
tilværelse i det dekadente 
Berlin prisgivet kriminalitet 
og prostitution. Her følger vi 
drengene i banden Blod-
brødre i deres kamp for 
overlevelse.

Tudvad, Peter 
Manteuffel - fragmenter af 
en udødeligs levned 
Rosinante, 2016. 416 sider  

Grev Manteuffel, der er 
optændt af Luthers refor-
matoriske tanker, bliver i 
1525 såret i kamp, hvorefter 
han på mystisk vis får evigt 
liv og overnaturlige kræfter. 
I optegnelser og brevform 
fortælles om hans blodige 
liv, og om hvordan man i en 
proces forsøger at definere, 
hvad han er for et væsen; 
betegnelsen ”vampyr” bliver 
først gangbar hundrede år 
senere. 
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Slægten 

Andersen, Dan H. 
Den ny stjerne
Lindhardt og Ringhof, 2008. 317 sider

Som den sidste i slægten 
Dane har Johanne store 
forpligtelser. Hun gifter sig 
nødtvungent, for hendes 
store interesse er astronomi. 
Hun samarbejder tæt med 
Tycho Brahe og vil allerhelst 
opholde sig på Hven. (Slæg-
ten; bind 10).  

Andersen, Dan H. 
Tordenskiolds skygge 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 287 sider

Harald Dane satser på en 
karriere til søs. Her møder 
han den unge Peder Wessel 
og kommer til at følge ham i 
den svimlende karriere, der 
dog ender i nederlag og død. 
(Slægten; bind 14).  

Belling, Nina 
Øjeblikkets mester
Lindhardt og Ringhof, 2008. 301 sider 

Jørgen og Christian Dane, 
sønner af Johanne Dane 
fra bd. 10, lever i Chr. IV’s 
periode, Christian er officer, 
Jørgen arkitekt og kunstner. 
Læserne er med både ved 
Børsens opførelse og med 
kongen på ’Trefoldigheden’. 
(Slægten; bind. 11).  

Bundgaard, Peder 
Evigt udelte sammen
Lindhardt og Ringhof, 2011. 221 sider   

Jens Christian Dane tager al-
lerede som ganske ung del i 
det politiske liv i København 
i en spændende tid med 
enevældens ophør og krigen 
om Slesvig-Holsten. Hjemme 
på godset Daneborg venter 
hans tyske kone Gisela og 
deres 4 børn. (Slægten; bind 
20).

Clod Pedersen, Susanne 
Klosterbarnet
Aschehoug, 2006. 298 sider

Den unge Cæcilie Dane 
udstødes af slægten efter 
en voldtægt, der resulterer 
i en søn. Han afleveres i et 
kloster og Cæcilie bliver frille 
for biskop Jens Grand, inden 
hun - 8 år senere - kan hente 
sin søn. (Slægten; bind 5). 

Clod Pedersen, Susanne 
Ravnens år 
Aschehoug, 2007. 283 sider  

I begyndelsen af 1300-tallet 
står livlæge Peter Dane tro-
fast først ved kong Christof-
fers, dernæst ved Valdemar 
Atterdags side, og han får 
stor politisk magt. Hans pri-
vatliv skranter imidlertid, for 
han har svært ved de tætte 
relationer. (Slægten; bind 6).

Helleberg, Maria 
Bombardement 
Lindhardt og Ringhof, 2010. 205 sider   

Ludvig Dane er succesrig 
forretningsmand i Køben-
havn, men rigtig tilfreds med 
sit liv er han ikke. Bombar-
dementet af København i 
1807 vender dog op og ned 
på hans liv, både privat og 
arbejdsmæssigt. (Slægten; 
bind 18).

Helleberg, Maria 
Frihedens dragt 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 248 sider 

Historisk roman om stavns-
båndets ophævelse. Den 
unge Karen Dane har mistet 
sin mor og må trods sorg 
og ensomhed kæmpe med 
at styre genopbygningen 
af familiegodset. Hun bliver 
opmærksom på bøndernes 
urimelige vilkår og hvirvles 
ind i tidens politiske strøm-
ninger. (Slægten; bind 16).  

Helleberg, Maria 
Den hellige Knud
Aschehoug, 2005. 268 sider 

En voksen Valdemar Dane 
ser ved kong Knud den 
Helliges skrinlæggelse i 1109 
tilbage på tiden som viking i 
England, mødet med Knud, 
giftermålet med Hedvig og 
grundlæggelsen af Dane-
slægten på Daneborg på 
Fyn. (Slægten; bind 1).  

Helleberg, Maria
Fortidens spøgelser
Lindhardt og Ringhof, 2012. 188 sider

Sammen med en arv fra en 
ukendt moster får Robert 
også en samling papirer om 
slægtens historie, en historie 
som går tilbage til Daneborg 
og slægten Dane. (Slægten; 
bind 22).

Helleberg, Maria 
Patrioten 
Lindhardt og Ringhof, 2010. 205 sider 

Troels Dane drager i 1797 
ud for at opleve verden. 
Den unge mand kommer 
omkring både slavehandel, 
søkrig, Europas politiske 
strømninger, patriotisme 
og samfund med store klas-
seskel, før han vender hjem 
til det trygge hjemlige gods 
Daneborg. (Slægten; bind 
17).  

Johannessen, Kåre 
Blodsbånd
Aschehoug, 2007. 315 sider 

Daneslægtens unge over-
hoved, Sofie, kommer i 
1400-tallet tæt på Erik af 
Pommern. Hun er hans soli-
dariske rådgiver og vokser 
med opgaverne - også som 
mor - men lærer samtidig at 
skelne mellem godt og ondt. 
(Slægten; bind 7).  
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Johannessen, Kåre 
Forræderen 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 251 sider 

Den unge Regine Dane ind-
drages i kredsen om Corfitz 
Ulfeldt og kongedatteren 
Leonora Christine og slår 
følge med dem gennem krig 
og drama. (Slægten; bind 
12).

Johannessen, Kåre 
Vredens dag 
Lindhardt og Ringhof, 2008. 302 sider 

Esben Dane er rådgiver for 
Christian II og senere både 
Frederik I og Christian III i 
starten af 1500-tallet, hvor 
striden mellem konge-
dømme, katolikker og 
lutheranere er på sit højeste. 
(Slægten; bind 9). 

Mikkelsen, Lone
Det store kup
Lindhardt og Ringhof, 2009. 262 sider 

Tiden er 1660, og der sker 
store ting i Danmarkshisto-
rien, da kong Frederik III 
står bag et statskup og en 
ny kongelov, som fører til 
enevælden. Den kongetro 
adelsmand Valdemar Dane 
er vidne til begivenhederne, 
og hans ene søn, Valdemar 
Dane, kommer som assistent 
for rigskansler Griffenfeld 
også helt tæt på magtens 
centrum. (Slægten; bind 13).  

Mikkelsen, Lone
Land at tabe eller vinde 
Lindhardt og Ringhof, 2011. 238 sider 

Christine er datter af male-
ren I.C. Dahl. Hun vil styre 
sit eget liv og kommer på 
Nightingale-sygeplejeskolen 
i London. Ansat ved lazaret-
tet i Sønderborg oplever 
hun rædslerne ved slaget 
ved Dybbøl. Efter nederlaget 
starter en ny tid for dansker-
ne. (Slægten; bind 21).  

Skipper, Majken Bloch 
De sammensvorne
Aschehoug, 2006. 269 sider

Unge Janus Dane hænger 
ud med en gruppe voldelige 
herremænd og involveres 
i mordet på Erik Glipping. 
Janus får skylden og må 
leve resten af livet på flugt. 
(Slægten; bind 4).  

Skipper, Majken Bloch 
Flaget fra himlen 
Aschehoug, 2005. 283 sider

Kristoffer Dane tjener under 
tre konger og studerer 
sammen med Saxo i Paris og 
drager i 1219 med Valdemar 
Sejr på korstog til Estland. 
(Slægten; bind 3).  

Skipper, Majken Bloch 
Gunhilds kamp 
Aschehoug, 2005. 243 sider

Den unge Gunhild af slægten 
Dane har en mands evner 
og kræfter og bliver én af 
Absalon og Valdemars be-
troede krigere. Efter et kort 
fornuftsægteskab gør hun 
oprør, gifter sig af kærlighed 
og drager i krig mod ven-
derne. (Slægten; bind 2).  

Skipper, Majken Bloch 
Rejsen mod vest
Lindhardt og Ringhof, 2008. 264 sider

I 1400-tallet vokser Magnus 
Dane op på Orkney-øerne 
hos sin landsforviste far. 
Magnus er rastløs og even-
tyrlysten, og efter et møde 
med Columbus kommer 
han med til Amerika, inden 
slægtsgården på Fyn træk-
ker ham hjem. (Slægten; 
bind 8).  

Steensen-Leth, Bodil 
Tradition og fornyelse
Lindhardt og Ringhof, 2009. 222 sider   

I 1760’erne opholder Frede-
rik Dane sig en tid i Italien. 
Han vender hjem til oplys-
ningstiden og bliver involve-
ret i Struensees nytænkning. 
Samtidig har han problemer 
i slægten, hvor der kun er en 
kvindelig arving. (Slægten; 
bind 15).

Weitze, Charlotte 
Sværmeri
Lindhardt og Ringhof, 2010. 271 sider 

Marie-Louise Dane bliver 
enke i en ung alder og 
blomstrer op. Hun forlader 
slottet Daneborg og slår sig 
ned hos familien Rahbek 
i Bakkehuset og møder 
adskillige af guldalderens 
skønånder. Hun tager til 
Rom med billedhuggeren 
Bertel Thorvaldsen, og efter 
nogle tumultariske år vender 
hun atter tilbage til Køben-
havn, hvor hun genser sit livs 
kærlighed, maleren I.C. Dahl. 
(Slægten; bind 19).  

Vikingerne 

Bull-Hansen, Bjørn Andreas 
Jomsviking
Turbine, 2018. 508 sider

I år 993 bliver 12-årige 
Torsten Tormodsons bosted 
angrebet af Olav Trygvasons 
mænd. Torstens far bliver 
bestialsk myrdet, mens Tor-
sten bliver bortført og gjort 
til træl. Han sværger, at han 
vil hævne sin far.

Cornwell, Bernard 
Det sidste kongerige 
Aschehoug, 2006. 361 sider  

Uhtreds historie begynder 
i 800-tallets England, hvor 
danske vikinger tager ham 
til fange. Han opdrages som 
dansk viking og kommer 
til at leve midt i en kultur 
med krig, vold og handel 
og i brydningstiden mellem 
kristendom og hedenskab. 
Der er femte bind i serien og 
de andre hedder Den danske 
rytter, Nordens herrer, 
Sværdsang og Det bræn-
dende land.  
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Cornwell, Bernard 
Den tomme trone 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 319 sider  

Historisk roman fra vikinge-
tiden. Krigeren Uhtred må 
trods svækket tilstand kaste 
sig benhårdt ind i magtspillet 
om Mercias trone, der står 
tom efter Æthelreds død. 
Som sædvanlig er hans plan 
både fræk og ukonventionel. 
Ottende del af Det sidste 
kongerige. 

Cornwell, Bernard 
Stormens krigere 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 350 sider 

Historisk roman fra vikin-
getidens England. Krigeren 
og sakseren Uhtred møder 
både gamle fjender og ven-
ner, da nordboerne samler 
sig til det afgørende slag 
mod de kristne saksere. Men 
angriber de Mercia mod syd 
eller vil de erobre Northum-
brien mod nord? Niende del 
af Det sidste kongerige. 

Holm, Lasse 
Lodbrogsønnernes hævn
Politiken, 2017, 373 sider

Da vikingen Ragnar Lodbrog 
dør i saxernes varetægt i 
866, drager hans sønner på 
hævntogt, og snart står slag-
marken og intrigerne i lys 
lue. Læs også fortsættelsen i 
”Lodbrogsønnens ran”. 

Holm, Lasse
Lodbrogsønnernes ran
Politiken, 2018. 396 sider

Med Lodbrogsønnerne i 
spidsen plyndrer vikingerne 
i to år landene omkring Mid-
delhavet. Men hvor længe 
har de Thor og Odin på deres 
side. 2. del af ”Lodbrogsøn-
nernes hævn”. 

Jensen, Thit
Den sidste Valkyrie 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 424 sider

Om Thyra Danebod, fra hun 
som ung pige bliver tvangs-
gift med den listige Snie, til 
hun som voksen dronning 
frivilligt gifter sig med Gorm 
den Gamle og hermed sam-
ler de jyske kongesæder og 
sjællandske øer til et samlet 
dansk rige. Originaludgave 
fra 1954. 

Laub, Ole Henrik 
Blodets lov 
Højer, 2012. 308 sider  

Året er 1061 og Svend Estrid-
søn er stadig konge i Dan-
mark. På borgen Ræveborch 
funderer Jekkel Storch over 
borgens fremtid. Skal han 
gifte sig igen? Skal hans søn 
Emmel arve og hvad skal der 
ske med den genfundne dat-
ter Gretti? Jekkel må træffe 
en beslutning, men ikke 
uden først, at more sig på 
de andres bekostning. Der 
findes andre bøger i samme 
serie der hedder En saga fra 
Danmark på Svend Estrids-
søns tid. 

Mikkelsen, Lone
Ragnhild Hestehov
Turbine, 2018. 243 sider

I brydningstiden mellem 
vikingetid og middelalder 
mister Ragnhild sin mand 
Jeronimo. Sammen med fo-
stermoderen Gerd rejser hun 
fra Roskilde mod Frankrig 
for at finde Jeronimos fami-
lie og et sikkert opholdssted 
til sig selv og sin lille søn. 
Bogen er tredje del af serien 
”Ragnhilds saga”. 

Mikkelsen, Lone
Ragnhilds færd 
Samleren, 2012. 197 sider  

Ragnhild Skjaldedatters 
barnebarn Freilif skaffer 
sig et skib og en blandet 
besætning for at rejse 
til Island og genindtage 
slægtsgården der. Med på 
færden er fosterdatteren 
Ragnhild og den frigivne 
trælkvinde Gerd. Færden 
tager mange år, og Ragnhild 
bliver voksen, inden de igen 
når Danmark. Anden del af 
serien Ragnhilds saga. 

Mørkbak, Preben 
Erik den Røde - en roman 
om Erik Torvaldssøn af Øks-
ne-Torers slægt, den Erik, 
der opdagede Grønland og 
var en god ven af Tor 

Lindhardt og Ringhof, 2005. 479 sider 

Erik den Røde har slået sig 
ned på Island, bygger en stor 
gård, gifter sig, men komm-
mer på grund af sit heftige 
temperament i klammeri 
med samfundet og landsfor-
vises. Han sejler mod vest, 
ukendt land, men finder 
Grønland, hvor han bosæt-
ter sig på Brattali. Historien 
er i to separate bind.  Dette 
er bind to med undertitlen 
Ploven og sangen. 

Mørkbak, Preben 
Erik den Røde  
- en roman om Erik Torvalds-
søn af Øksne-Torers slægt, 
den Erik, der opdagede 
Grønland og var en god ven 
af Tor 

Lindhardt og Ringhof. 2005. 392 sider 

Som 15-årig i 967 er den se-
nere Erik den Røde allerede 
krigsmand. Han er hidsig, 
men får en god læremester, 
så han 6 år senere kan drage 
videre ud i en verden, der 
står i en brydningstid mel-
lem asatro og kristendom. 
Historien er i to separate 
bind. Dette er bind et Skibet 
og sværdet.
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Blendstrup, Jens 
Gud taler ud 
Samleren, 2004. 148 sider  

En selvbiografisk roman, 
hvor der fortælles om tilvæ-
relsen i parcelhuset i Risskov 
ud fra sønnens synspunkt, 
med faderen, Gud, i en 
absolut hovedrolle, på godt 
og ondt.

Brønserud, Signe
Om et klaver 
Gyldendal, 2016. 129 sider

Henning er klaverstemmer 
og har et rutinefyldt liv på 
slægtsgården på Fyn. Et par 
år har han passet sin demen-
te mor, men efter hendes 
død fyldes han af tomhed. 
Derfor beslutter han sig for 
at bygge et klaver.

Friis, Agnete
Sommeren med Ellen
People’sPress, 2017. 312 sider

Jakob får et opkald fra en 
gammel bekendt fra en 
fjern fortid. Det får ham til 
at rejse tilbage til Østjyl-
land hvor han voksede op. 
Samtidig klippes der tilbage 
til sommeren 1978, hvor den 
unge Jakob oplever en vild 
sommer - grunden til at han 
nu kommer tilbage.

Gräs, Ulrik
Loop 
Tiderne Skifter, 2016. 291 sider

Tino er netop hjemvendt til 
Danmark og sammen med 
vennen Wilfreds starter han 
et nyt socialistisk dagblad. 
Provinsroman om politiske 
dagsordner og personlige re-
lationer. Tredje del af serien 
der begyndte med Lido. 

Grønfeldt, Vibeke 
Livliner 
Samleren, 2011. 650 sider  

Landmandsdatteren Agate 
er blevet en gammel kone 
og husker tilbage på sit liv 
fra 1950’erne og frem. I 
tilbageblik sættes samfun-
dets udvikling gennem det 
20. århundrede i perspektiv, 
samtidig med at livet skildres 
på Agates både oprørske, 
livskraftige og usentimen-
tale måde. Bogen er fjerde 
del af serien der begyndte 
med Mindet. 

Helle Helle
de 
Rosinante, 2018. 156 sider

Lolland i 1980’erne, med en 
16-årig piges blik fortælles 
om hverdagen på gymnasiet 
og hjemme i lejligheden sam-
men med moren. Om alt det 
de kan dele, men også om 
morens sygdom og det, der 
ikke findes ord for.

Hørslev, Lone
Sorg og camping
C&K, 2011. 218 sider

En række mennesker i en lille 
jysk by er vævet sammen i 
et sælsomt mønster, der her 
beskrives humoristisk og 
skrapt.

Jensen, Carsten 
Vi, de druknede 
Gyldendal, 2006. 693 sider  

En beretning om 4 gene-
rationer af sømænd fra 
skipperbyen Marstal i det 19. 
århundrede, som satte livet 
på spil på verdenshavene, og 
om konsekvenserne for de 
efterladte.

Jepsen, Erling 
Den sønderjyske farm 
Gyldendal, 2013. 271 sider   

Ved foden af Gramby Bakke 
i Sønderjylland i 1960’erne 
slår den 12-årige Allan sig 
på kaninavl, altimens det 
groteske og sorte udfolder 
sig omkring ham. Både i 
hans dysfunktionelle familie 
og i lilleput-samfundet, der 
rystes ved ankomsten af en 
neger. Tredje del af Kunsten 
at græde i kor.

Jørgensen, Marianne
Bondeanger
Hovedland, 2014. 188 sider  

På en bondegård ikke langt 
fra Silkeborg og Århus, bor 
Anne-Mette sammen med 
sine tre døtre. Manden 
forlod hende to år tidligere 
og hun er ved at have fundet 
sine egne ben, da eksman-
den pludselig vil hjem igen. 
Historien der begyndte 
i romanen Bondefanget 
fortsætter. 

Kjær, Troels
Jenka i Jammerbugten
Skriveforlaget, 2018. 363 sider

Fortælling fra 1960ernes 
Thy hvor drengen Jeppe 
iagttager sin store families 
genvordigheder og origina-
ler med kærlighed, undren 
og ironi.

Hjemstavns romaner
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Korsgaard, Thomas
En dag vil vi grine af det
Lindhardt og Ringhof, 2018. 312 sider

Da Tues mor får tildelt en 
stor erstatningssum, tror 
hele familien af nu vil livet 
ude på landet blive bedre. 
Desværre skal der mere til 
for at få den dysfunktionelle 
familie på rette spor, og Tue 
opdager at der findes en 
verden udenfor den lille by 
hvor han er vokset op. Efter-
følgeren til ”Hvis der skulle 
komme et menneske forbi”. 

Mondrup, Iben
Godhavn
Gyldendal, 2014. 263 sider

Tre danske søskende vokser 
op i Grønland i 1970’erne. 
Venskaber og naturen 
betyder meget for dem, og 
efterhånden også det andet 
køn.

Nygaard, Mads 
Frø 
People’s Press, 2015. 313 sider  

Knudemanden og frø-
mandssoldaten Fritjof er i 
et dysfunktionelt ægteskab 
med Solveig fra Hirtshals. 
Deres barn Svend får ingen 
god barndom, og det giver 
senere stof til Svends børne-
bog, som hans egen datter 
ikke bryder sig om. 

Pal, Amrit Maria
Sådan nogle som os
Rosenkilde, 2015. 143 sider

Den nyuddannede antropo-
log Ulrikke flytter tilbage til 
sin barndomsby i Sønderjyl-
land, hvor hun får arbejde 
som samfundsfagslærer på 
projektet Just do it, da hun 
er gået i stå med den bog, 
hun skriver på. Her besøger 
hun sin mormor, der har rød-
der i det tyske og en mening 
om det meste.

Ravn, Malene
Mia 
Gyldendal, 2016. 151 sider

Mia har siden barndom-
men forsøgt at beskytte sin 
storesøster. Da søsterens 
voldelige kæreste igen slår 
hende, tager Mia sin søster 
med hjem for bedre at 
kunne passe på hende. Men 
det er ikke muligt at skjule 
sig for hverken omverdenen 
eller fortiden

Rindel, Gerd 
Her sker aldrig noget
Turbine, 2014. 182 sider  

Kollektivroman om en lille 
søvnig stationsby i provinsen 
i 1960’erne, hvor livet går sin 
vante gang og hver passer 
sit. Men under overfladen 
gemmer der sig mange hem-
meligheder og sladderen 
trives i det lille samfund. 

Romer, Knud 
Den som blinker  
er bange for døden 
Athene, 2006. 176 sider  

Selvbiografisk roman om en 
opvækst i Nykøbing Falster 
i 1960’erne, som var præget 
af mobning og social isola-
tion på grund af, at moderen 
var tysker.

Skoven, Marie
Er du der kommune?  
Det er mig, din klient
Hovedland, 2017. 190 sider

Den lille by Broby indehol-
der både Næssets smukke 
palævillaer og Stærekassens 
betonboliger, hvor kontant-
hjælpsborgerne kæmper for 
at få tilværelsen til at hænge 
sammen. En kludetæppe-
fortælling om forskellige liv 
og de mange måder, de kan 
leves på.

Smærup Sørensen, Jens
Feriebørn
Gyldendal, 2015. 253 sider

Arne Beltofts forældre tog 
i hans barndom to jævnald-
rende københavnske søsken-
de til sig som feriebørn på 
gården i Skalborg. De kom-
mer til at spille en afgørende 
rolle i Arnes videre liv.

Tellerup, Malte
Markløs
Lindhardt og Ringhof, 2017. 160 sider

I en foranderlig natur 
vandrer de to brødre Malte 
og Emil hen over Fyn. De 
går nye veje og forsøger at 
komme overens med famili-
ens historie. 

Vilstrup, Jens 
Opland
People’s Press, 2014. 321

Lægen Niels må vende til-
bage til sin hjemegn, fordi fa-
deren pludselig dør. Hjemme 
blandt barndomsvenner 
og -fjender og omgivet af 
familiens fortielser, må 
han konfrontere fortidens 
dæmoner og hemmelighe-
der i et lukket minisamfund 
præget af mistro. 

Vinn Nielsen, Bent
Den svævende tankbestyrer
Gyldendal, 2014. 245 sider  

Magnus er tankbestyrer et 
sted i Vendsyssel, hvor ud-
viklingen er kørt forbi. Han 
funderer over tilværelsen 
sammen med sine få ansatte 
og kunder.

Wiedemann, Finn
Måske er håbet større  
end virkeligheden
Attika, 2015. 213 sider

En universitetsprofessor 
føler sig udbrændt, siger 
sit job op og forlader sin 
kone for at tage hjem til sin 
barndomsby. Her begynder 
han at tænke over, hvorfor 
hans liv ikke formede sig helt 
som ønsket.
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Aburas, Lone
Det kommer til at ske
Gyldendal, 2016. 169 sider

Henrys mor spiller jævnligt 
død, indtil den dag hun fak-
tisk begår selvmord. Heref-
ter barrikaderer hans far sig 
bag chokolade og tv-serier, 
og da han endelig kommer 
ud af sin dvale, rejser han 
til USA og Henry er på egen 
hånd. Hvad stiller man op 
med sådan en barndom? 
Skal Henry følge psykolog-
Karens forslag, og skrive en 
bog om det?

Alderton, Dolly
Alt hvad jeg ved  
om kærlighed
Hr. Ferdinand, 2019. 329 sider

Dolly Alderton fortæller 
ærligt om hvordan hun gang 
på gang forelsker sig i de for-
kerte, om alle de fantastiske 
og farverige veninder hun 
møder, men også om spise-
forstyrrelsen, rodløsheden 
og ensomheden, det mang-
lende selvværd og frygten 
for at se sig selv, som den 
hun virkelig er.

Backman, Fredrik
Ting, min søn skal vide  
om verden
People’sPress, 2016. 175 sider

Om en fars forsøg på at 
forberede sin søn på de 
store og små ting, der venter 
her i livet - om ondskab og 
godhed, kærlighed, mand(l)
ighed, Ikea, fodbold, bilnøg-
ler, mødre, kvinder, kærester 
og opskriften på friturestegt 
Snickers-is m.m.

Bergstrand, Mikael
Yogi i Østerlen
Modtryk, 2015. 377 sider

Göran Borg vender tilbage 
til Sverige efter at have 
fundet noget af livsglæden 
i Indien. Men han vender 
hjem til arbejdsløshed og lidt 
for meget alkohol. Heldigvis 
kommer hans indiske ven 
Yogi og prøver at få ham op 
med humøret. Tredje del af 
Delhis smukkeste hænder.

Bjerg, Sanne
Fejltagelsernes bog
Lindhardt og Ringhof, 2017. 520 sider

Skakspilleren Vaclav bliver 
ved en fejl agent for en 
fodboldspiller og sammen vil 
de kidnappe Messi pga. hans 
helbredende kræfter.

Blendstrup, Jens
Slagterkoner og bagerenker
Samleren, 2016. 420 sider

Om den arbejdsløse elek-
triker Jørgen Usse og hans 
kamp for, at finde fodfæste 
som arbejdsløs i en virkelig-
hed i konstant forandring.

Dixelius, Kalle
Den dag, hvor James 
McDougal forsvandt
Rosenkilde & Bahnhof, 2015. 359 sider

En livsfarlig epidemi truer 
Stockholm på grund af grisk-
hed i medicinalbranchen. En 
gruppe meget forskellige 
mennesker opdager, at de 
har evner som superhelte, 
så de måske kan afværge 
katastrofen.

Foenkinos, David
Delikatesse
Hr. Ferdinand, 2012. 336 sider

Den unge, smukke enke Na-
thalie arbejder sig igennem 
sin sorg i et fransk, IKEA-ejet 
selskab. Her opstår et bizart 
trekantsdrama, da chefen 
nærmest er besat af hende, 
og hun derimod indleder et 
forhold til den anonyme og 
kedelige svensker Markus.

Forsby, Johan
Sønner af mænd
Politiken, 2015. 261 sider

Malthe, Salahdin og Victor 
er alle i tyverne og burde 
egentlig være godt på vej til 
at leve et normalt liv. Men de 
har svært ved at leve op til 
især fædrenes forventninger. 
Tilfældet vil, at de tre unge 
mænd møder hinanden i en 
stjålen bus på vej mod Berlin.

Groen, Hendrik
Forsøg på at få noget ud af 
livet - 83 1/4 årige Hendrik 
Groens hemmelige dagbog
People’s Press, 2017. 345 sider

Gennem en dagbog med 
en god portion humor og 
sarkasme følges Hendrik 
Groen i præcis et år med op- 
og nedture på et plejehjem i 
Amsterdam i Holland.

Hallgrímur Helgason
Kvinden ved 1000°
Lindhardt og Ringhof, 2013. 465 sider

Islandske Herbjörg på 80 år 
bor i en ombygget garage 
med KOL, daglig hjemme-
hjælp, internet og en gam-
mel håndgranat. Nu gider 
hun ikke mere og har bestilt 
tid på krematoriet. I glimt 
fortæller hun sin livshistorie, 
som har ført hende vidt om-
kring i verdenshistorien.   

Hammann, Kirsten
Ofte stillede spørgsmål
Gyldendal, 2017. 206 sider

Skildring af en forfatters 
arbejdsproces med op- og 
nedture gennem 2016.

Hickam, Homer H. 
Med Albert på bagsædet 
- en næsten sand historie 
om en mand, hans kone og 
hendes alligator
HarperCollins Nordic, 2016. 383 sider

Humoristisk familieepos. 
Et ungt ægtepar rejser på 
tværs af USA med en alliga-
tor på bagsædet og opdager 
undervejs en del om sig selv 
og hinanden.

Humor & satire 
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Holck, Henrik S.
Materialismen 
-  en russisk fortælling
Det Poetiske Bureau, 2018. 279 sider

Rusland, 1915. Kryds-
ordsløseren Aleksander 
Filippowitch besvarer en 
kontaktannonce, hvor en 
”rig aristokratisk kunsthand-
lerinde” søger en partner. 
Det kan Aleksander ikke sige 
nej til, og han tager toget 
til Sankt Petersborg for at 
mødes med Madame Pom-
puluska. Desværre har hun 
ikke rent mel i posen.

Honeyman, Gail
Eleanor Oliphant  
har det helt fint
Jentas, 2018. 361 sider

Sorgmunter roman om den 
kiksede Eleanor, der får 
uventet hjælp til at erkende 
den barske sandhed om sin 
egen opvækst.

Hotakainen, Kari
Naturens lov
Gyldendal, 2016. 260 sider

VVS-installatør Raut Ho-
takainen ala bliver midlerti-
digt lam i benene under et 
biluheld. Under sit hospi-
talsophold reflekterer han 
over fortiden, nutiden og 
fremtiden og bekymrer sig 
om sin familie, arbejde og 
samfundsudviklingen.

Ingelman-Sundberg, Catharina
Med rov i rollatoren
People’sPress, 2016. 347 sider

Efter flere røverier med 
forviklinger, flytter fem 
seniorer ind i en villa og skal 
beslutte hvordan pengene 
bedst kan bruges for at 
forsøde de svenske pensioni-
sters tilværelse i en tid med 
nedskæringer. Det skaber 
dog problemer at flytte ind 
ved siden af en Hades Engles 
rockerborg. Anden del af 
Med kup og kaffelikør.

Jepsen, Erling
Hjertets dannelse
Gyldendal, 2015. 299 sider  

I den sønderjyske by Bram-
strup tolererer man ikke 
flygtninge, så et selvbestal-
tet grænseværn patruljerer 
nidkært. Hverken grænse-
værn eller moral i den lille by 
tåler et nærmere eftersyn, 
og pludselig begynder det 
hele at falde fra hinanden. 

Jonasson, Jonas
Den hundredårige der 
kravlede ud ad vinduet og 
forsvandt
Modtryk, 2010. 371 sider

Skrøne og humoristisk 
fortælling om den åndsfriske 
Allan Karlsson flygter på sin 
100 års fødselsdag fra sit 
plejehjem ud i den svenske 
provins, hvor eventyr, sære 
eksistenser, kriminelle typer 
og dramatiske begivenheder 
venter.

Kongstad, Martin
Fryser jeg
People’s Press, 2013. 398 sider

Mikkel Vallin er blevet fyret 
som madanmelder, og hans 
kæreste er skredet. Men 
midt i derouten dukker en ny 
kvinde op, og denne gang vil 
han ikke lade sig indfange af 
parforholdets tentakler.

Kultgen, Chad
Far, mor og børn 
- men, women & children
People’sPress, 2015. 312 sider  

Satirisk roman om to gene-
rationers svære balancegang 
mellem on- og offline livet. 
Om at navigere og drage 
egne personlige seksuelle 
grænser i et overseksualise-
ret samfund. 

Lakhous, Amara
Civilisationssammenstød 
over en elevator på piazza 
Vittorio
Palomar, 2018. 129 sider

Beboerne i en ejendom i 
Rom fortæller hver deres 
”sandhed” om Amedeo, der 
er mistænkt for mordet på 
en anden beboer. Gennem 
monologerne fortælles med 
humor om livet i det multiet-
niske Rom.

Lemaitre, Pierre
Flammernes farve
Lindhardt og Ringhof, 2018. 494 sider

1930’erne er et dårligt årti 
for Pericourt-familien, der 
rammes af en lang række 
ulykker, forræderi og svin-
delnumre. For at hævne sin 
familietragedie udtænker 
familiens overhoved, Made-
leine, en sindrig plan, der vil 
bringe alle hendes fjender 
til fald. Anden del af Vi ses 
deroppe.

Lewis, Sinclair
Det kan ikke ske her
Lindhardt & Ringhof, 2018. 432 sider

Hvad ville der ske, hvis USA 
fik en diktator? Det gør USA 
i 1936, hvor demokraten 
Berzelius Windrip let slår den 
siddende præsident, Franklin 
D. Roosevelt, med løfter om 
at gøre USA til et stolt og 
rigt land med velstand og 
fremgang.

Lindgren, Minna
Hellere død end dement
Jensen & Dalgaard, 2016. 291 sider

Irma, Siiri og Anna-Liisa bor 
på på ældreinstitutionen 
Tusmørkelund, hvor de må 
bekæmpe en grisk, ældre-
fjendsk ledelse, som stækker 
de ældre med tvangsme-
dicinering og rager deres 
penge til sig. Første del af 
En sag for de tre damer fra 
Tusmørket.

Loe, Erlend
Enden på verden  
som vi kender den 
Gyldendal, 2016. 276 sider

Efter 2-3 år i skovene med el-
gen Bongo, vender Doppler 
hjem til familien. Men huset 
er blevet blåt, og en anden 
mand har taget hans plads. 
Kan Doppler få sin plads i 
familien tilbage, og kan han 
finde ud af en normal og ma-
terialistisk tilværelse? Tredje 
del af Doppler.
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Mortensen, Henning 
Ildsalamander
Gyldendal, 2016. 232 sider

Den kendte tv-journalist Jo-
han Ulrik flygter pludselig fra 
den overfladiske og falske 
medieverden. I godt et år 
følger vi i et overraskende 
mix hans personlige historie 
tæt forbundet med begiven-
heder i samfundet.

Munksgaard, Torben 
Muren
Lindhardt og Ringhof, 2017. 549 sider

Det bliver dråben for Bjørn 
da hans kone forlader ham. 
I vrede og frustration over 
verden beslutter han sig for 
at bygge en mur rundt om 
sit hus. Men muren bliver 
kun begyndelsen på hans 
problemer.

Månsson, Tina
Hestehullerne 
Gyldendal, 2019. 172 sider

Skæbnetung kollektivroman 
om en gruppe mennesker 
på Næsset, som er viklet ind 
i hinandens liv, med døden 
og tab som allestedsnærvæ-
rende følgesvend.

Pilgaard, Stine
Lejlighedssange
Samleren, 2015. 217 sider

En ung kvinde flytter med 
sin kæreste ind i en andels-
lejlighed i Århus. Hun laver 
lejlighedssange og kommer 
derigennem tæt på de andre 
beboere i foreningen. Med 
humor fortæller hun om 
skæbner og møder i daglig-
dagen.

Puértolas, Romain
Den lille pige, der havde 
slugt en sky så stor  
som Eiffeltårnet
Rosinante, 2015. 250 sider

Postbuddet Providence fra 
Paris, skal hente sin adop-
tivdatter Zahera i Marokko. 
Da en askesky lægger al 
flytrafik øde, må Providence 
rejse på anden vis. Med 
hjælp fra en kinesisk pirat, 
en munkeorden i Versailles 
og en charmerende flyvele-
der, lærer Providence selv at 
flyve. Men er historien sand?

Ramsland, Morten
Hundehoved
Rosinante, 2005. 381 sider

En roman om en norsk 
familie, og deres turbulente 
liv gennem det tyvende 
århundrede, hvor hoved-
personen Askild og hans 
søn Flapøre er ledetråden 
i afdækningen af slægtens 
opture og nedture.

Teckman, Jon
Joe, en helt almindelig mand
HarperCollinsNordic, 2016. 319 sider

Den almindelige Joe West, 
der er en midaldrende, 
halvskaldet revisor ender 
en aften i sengen med den 
smukke Hollywoodskuespil-
ler Olivia Finch. Det virker 
som en drøm, men bliver 
snart lidt af et mareridt, for 
Joe er meget gift.

Tropper, Jonathan
Joes bog 
Modtryk, 2016. 333 sider

Joe Goffman har med sin 
succesombruste debutro-
man ”Bush Falls” fornærmet 
en stor del af indbyggerne 
i sin hjemby, og han står til 
tæsk, da han efter 17 års fra-
vær vender hjem til sin fars 
dødsleje. I Bush Falls venter 
også hans fortid på ham.

Viemose, Hanne Højgaard
HHV, Frshwn 
- dødsknaldet i Amazonas
Gyldendal, 2019. 281 sider

Hæsblæsende læseoplevelse 
hvor vi kommer ind i hove-
det på forfatteren Anita, der 
er ved at skrive en bog om 
sit liv, mens hun forsøger 
at leve det. Vi kommer fra 
København til junglen i Peru 
og op til Islands natur.

Voco, Ne
Omo Bitch
Jensen & Dalgaard, 2015. 137 sider

Satirisk roman om husmoren 
Omo, der drømmer om at 
blive berømt i X Factor.

Zeuthen, Nikolaj
Buemundet guitarfisk 
- en prekær komedie
Rosinante, 2018. 223 sider

Stefan er forfatter og kæm-
per en daglig kamp med 
såvel manglende legater, 
a-kasser, seksuelle frustratio-
ner og en generel utilfreds-
hed med tilværelsen.

Øyehaug, Gunnhild 
Undis Brekke
Gyldendal, 2016. 138 sider

Undis er flygtet fra sin hjem-
by og alle de dårlige minder, 
men en skriveblokering og 
et dødsdømt forhold, får 
hende til at søge et under-
visningsjob i sin hjemby. Nu 
sidder hun bænket til en 
julefrokost og stirrer på et 
gråt, kogt fårehoved, mens 
der reciteres digte og pirkes 
i gamle sår og en tidligere 
kæreste hvert øjeblik kan 
ankomme.
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Einar Már Guðmundsson
Hundedage 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 467 sider

Fabulerende fortælling om 
den danske opdagelsesrej-
sende og sørøver Jørgen 
Jürgensen (1780-1841), som 
var konge på Island i hunde-
dagene 1809.

Enquist, Per Olov 
Livlægens besøg 
Samleren, 2000. 354 sider  

Roman om Johann Friedrich 
Struensee som den 5. april 
1768 tiltrådte som livlæge 
hos den sindssyge Christian 
den 7. og dermed indledte 
en af de mest dramatiske 
episoder i Nordens historie. 
Findes også som anmel-
derrost dansk film med titlen 
En kongelig affære. 

Fo, Dario
Der er en skør konge  
i Danmark
Multivers, 2015. 199 sider

Biografisk roman om Chri-
stian VII, dronning Caro-
line Mathilde og hoflægen 
Struensee, om magtspillet 
ved det danske hof og en 
adel, som intrigerer for 
at undgå trykkefrihed, 
undervisningsreformer og 
frihedsrettigheder. Samtidig 
trækkes linjer til nutidens 
samfund og magtspil.

George, Margaret 
Dronning Mary af Skotland 
Peter Asschenfeldts nye Forlag, 2001. 
378 sider 

Som ung enke returneres 
Mary i midten af 1500-tallet 
fra Frankrig til Skotland. 
Her bliver hendes korte liv 
en del af et storpolitisk spil 
mellem pavestolen, det 
protestantiske Skotland og 
den magtsyge Elizabeth I af 
England.

Gregory, Philippa 
Kongemagerens datter 
Cicero, 2013. 429 sider  

Anne Neville vokser op i 
trygge rammer ved Edvard 
IV’s hof, og efter mange 
forviklinger ender hun som 
dronning via sit ægteskab 
med Richard III, men hvem 
kan og tør hun stole på? 

George, Margaret 
Henrik den Ottendes  
selvbiografi 
Peter Asschenfeldts nye Forlag, 2000. 
343 sider

Den magtfulde og barske 
monark fortæller selv sin 
historie fra 1500-tallets 
England med hofintrigerne, 
hustruerne, udmattende 
krige, religiøse problemer 
og nederlaget med at skaffe 
riget en mandlig arving. Vær 
opmærksom på at romanen 
er i tre bind.

Gregory, Philippa 
Den anden dronning
Cicero, 2009. 404 sider 

Historisk roman om dron-
ning Elizabeth af England 
og den skotske dronning 
Maria Stuart. Handlingen 
udspiller sig i perioden 
1568-1587, hvor Maria Stuart 
sad i husarrest i England. 
Hendes ”vært” og fange-
vogter var Bess af Hardwick, 
hertuginden af Shrewsbury. 
Med dette bind er vi nået til 
fjerde del af serien Den evige 
prinsesse. 

Gregory, Philippa 
Den røde dronning
Cicero, 2011. 357 sider

Biografisk roman om den 
gudfrygtige Margaret 
Beaufort af Lancaster. Som 
13-årig bliver hun både enke 
og mor til sønnen Henrik, 
som dog tages fra hende. 
Hun beslutter sig for at 
kæmpe benhårdt og kynisk 
for at bringe sin søn til 
tronen. Anden del af serien 
Rosekrigene, hvis tredje del 
om Hertuginden af Bedford 
Jacquetta udkom i 2012 med 
titlen Skæbnehjulet.  

Graakjær, Rasmus
X’et 
- en roman om arvefølge
Byens, 2017. 182 sider

Da prinsen på Amalienborg 
snart skal overtage tronen, 
drager han i al hemmelighed 
ud i landet for at lære sit folk 
at kende.

Konger og dronninger
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Helleberg, Maria 
Engelshjerte 
Samleren, 2010. 283 sider  

Som ganske ung forelsker 
Anne Sophie Reventlow sig i 
kong Frederik IV. Han gifter 
sig med hende til venstre 
hånd, og senere bliver hun 
dronning af Danmark. Ved 
Frederiks død bliver Anna 
Sophie sat i husarrest i sit 
barndomshjem Clausholm, 
og her sidder hun i tolv år og 
mindes sit liv og sørger over 
sine seks børn, der alle døde 
som ganske små. Men nu 
har hun fået nok og forlader 
Clausholm med kurs mod 
København.

Helleberg, Maria 
Leonora Christine 
Samleren, 2014. 451 sider  

Historisk roman om konge-
datteren Leonora Christina 
Ulfeldt (1621-1698), der blev 
anklaget for landsforræ-
deri og sad indespærret i 
en fængselscelle i Blåtårn i 
22 år. 

Jensen, Thit
Rigets arving
Lindhardt og Ringhof, 2017. 676 sider

Kong Valdemar har med fast 
hånd samlet riget, og den 
vege, fredsommelige tron-
følger Christoffer, der ikke 
kan føre styret videre, dør 
som 20-årig. Genudgivelse af 
Thit Jensens klassiske roman 
og tredje del af serien der 
begyndte med ”Valdemar 
Atterdag og ”Drotten” og 
efterfølges af ”Atter det 
skilte”.

Jensen, Thit
Drotten 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 536 sider

Skildring af kong Valdemar 
Atterdags liv og virke. Anden 
del af serien der begyndte 
med ”Valdemar Atterdag”, 
og efterfølges af ”Rigets 
arving” og ”Atter det skilte”.

Marstrand-Jørgensen,  
Anne Lise
Dronningen af Saba  
& Kong Salomon
Gyldendal, 2016. 479 sider

Makeda vokser op som dat-
ter af en enlig mor i Saba. 
Som ung opsøger hun sin 
far, der har en stor position i 
riget og senere bliver konge. 
Helt usædvanligt for en 
kvinde på den tid, lykkes det 
senere Makeda at blive dron-
ning, og hun forelsker sig i 
Israels Kong Salomon.

Pedersen, Erling 
Kongens ære 
Hovedland, 2013. 427 sider 

Året er 1626 og Christian IV’s 
uægte datter Erla rejser til 
Norge efter at hun er blevet 
afvist af kongen. Christian 
IV selv har problemer både i 
privatlivet, i sit forhold til Kir-
sten Munk, og i det politiske 
liv volder svenskerne ham 
problemer. Bogen er tredje 
del af den serie der begynd-
te med romanen Kongens 
mærke. 

Petersen, Knud A.
Kong Valdemars Podebusk 
Skriveforlaget, 2017. 288 sider

I 1350 bliver Henning Pode-
busk en af kong Valdemar 
Atterdags mest betroede 
rådgivere. Efter Valdemars 
død hjælper Henning den 
unge Margrete i hendes 
bestræbelser på at videre-
føre Valdemars planer om 
at samle det danske rige. 
Samtidig forfølger Hen-
ning sine egne og familiens 
ambitioner.

Petersen, Martin
På Djævelens tilskyndelse 
Rosenkilde, 2016. 423 sider

I slutningen af 1120’erne be-
kræfter den danske konge, 
Niels, og den polske konge, 
Boleslaw d. 3. deres al-
liance ved at lade Niels’ søn, 
Magnus indgå ægteskab 
med den purunge prinsesse 
Richiza, og det bliver fra 
hendes vinkel vi kommer til 
at opleve de dramatiske år 
omkring Magnus’ drab på 
fætteren, Knud Lavard.

Vedsø Olesen, Anne-Marie
Bastarden 
Politiken, 2015. 281 sider  

Madeleine de Montdidier 
er nået frem til kong Philip 
II’s hof, men hun har mange 
fjender på grund af sin kær-
lighed til kongens halvbror 
Juan af Østrig. Hvem kan 
hun stole på? Anden del af 
Dronningens dame.

Vedsø Olesen, Anne-Marie 
Dronningens dame 
Gyldendal, 2013. 315 sider  

Madeleine er hofdame 
hos dronningemoderen 
Catherine af Medici, og da 
hun samtidig forelsker sig 
i hovedfjenden, lederen af 
huguenotterne Louis, bliver 
hendes loyalitet sat på 
prøve. Hvem kan og tør hun 
stole på? 

Villemann, Trine 
Der var engang en dronning
Bogkompagniet, 2012. 319 sider  

Dronningen er gammel og 
syg og ser tilbage på et 
liv fyldt med mishandling, 
utroskab og bristede håb. 
Hendes søn skal overtage 
tronen, men ønsker at gifte 
sig med den kvinde, han 
elsker, og at tage radikal stil-
ling til det konstitutionelle 
monarki.
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Faye, Gaël
Lille land
Arvids, 2017. 192 sider

Gaby, der bor i Frankrig er i 
begyndelsen af 30’erne, og 
fortæller med baggrund i sit 
barndomsland Burundi, med 
barnets øjne om borgerkrig, 
flugt og savn.

Marra, Anthony 
Definitionen på liv
Hoff & Poulsen, 2017, 454 sider

I skyggen af Rusland, to 
Tjetjenien-krige og bortførel-
sen af sin far, må 8-årige Ha-
vaa sammen med den lokale 
læge kæmpe for overlevelse 
på det lokale udbombede 
hospital.

Mo, Yan 
De røde marker 
Batzer, 2016. 558 sider  

Historisk roman om den 
anden kinesisk-japanske krig. 
Om krigens brutalitet og 
menneskers grådighed og 
skruppelløshed.

Rufin, Jean-Christophe 
Checkpoint
Arvids, 2017. 341 sider

Under krigen i Bosnien i 1995 
er en fransk konvoj på vej 
langt ind i provinsen lastet 
med nødhjælp. Den unge 
kvinde Maud er en af chauf-
førerne, og i lighed med de 
andre ombord er hun drevet 
af private motiver. 

Yazbek, Samar
Du må ikke dø
Kristeligt Dagblad, 2017. 215 sider

Beretning om hverdagslivet 
under den syriske borger-
krig. Sult, bomberegn og 
giftangreb er alle en del af 
fortællingen, men det er 
kærlighed og kunst også.

1. Verdenskrig

Barry, Sebastian 
Og alt blev stille 
Cicero, 2006. 233 sider 

Irske Willie Dunne melder sig 
som frivillig til den engelske 
hær under 1. verdenskrig 
og tilbringer trøstesløse år i 
Flanderns skyttegrave, mens 
både den politiske og fami-
liemæssige hjemmefront 
krakelerer og gør ham mere 
og mere desillusioneret.

Boyd, William 
Venter på solopgang 
Hr. Ferdinand, 2014. 461 sider  

Den unge skuespiller Lysan-
der Reif, der har en dob-
belt engelsk/østrigungarsk 
baggrund involveres under 1. 
verdenskrig i efterretnings-
arbejde. Opgaven viser sig 
at have forbindelse til en af 
Lysanders nærmeste.  

Brodersen, Jakob
Thode 
Radius, 2016. 239 sider

Sønderjyden Thode ind-
kaldes som 19 årig til den 
kejserlige tyske hær i 1915. 
Han deltager i og overlever 
flere drabelige slag både på 
Østfronten og Vestfronten. I 
krigen møder han skæbnen, 
kærligheden og den trage-
die, der følger ham resten 
af livet.

Claudel, Philippe 
Grå sjæle 
Arvids, 2006. 299 sider 

I det nordøstlige Frankrig i 
1917, tæt på frontlinjen, bli-
ver en lille pige dræbt. Hvem 
er gerningsmanden, og er 
det den rette, man finder 
frem til? Mange år senere 
graver fortælleren, politi-
betjenten, endnu engang i 
sagen og når frem til over-
raskende resultater.

Goddard, Robert 
En affære i Paris 
Gyldendal, 2015. 452 sider  

En engelsk diplomat dør 
under mystiske omstæn-
digheder i Paris i 1919, hvor 
statsmænd forsøger at 
udrede trådene efter Første 
Verdenskrig. Diplomatens 
søn, James ’Max’ Maxted, 
vil have sandheden om 
faderens død frem i lyset og 
vikler sig ind i en kompliceret 
affære, hvor venner og fjen-
der til forveksling ligner hin-
anden.  Historien fortsætter i 
bogen Fjerne horisonter.

Goddard, Robert 
Fjerne horisonter 
Gyldendal, 2015. 426 sider  

Maxted forlod Paris efter 
hans far blev myrdet og 
nu er Max ude efter hævn 
og svar. Han er overbevist 
om at den tyske spion Fritz 
Lemmer kender svarene og 
går undercover i håb om at 
få adgang til Lemmers net-
værk. Anden del af bogen En 
affære i Paris.

Krigsromaner
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Guillou, Jan 
Brobyggerne
Modtryk, 2011. 547 sider

Brødrene Lauritz, Sverre og 
Oscar fra Bergen er store 
tekniske begavelser, der 
i 1901 som nyuddannede 
ingeniører og verdensmænd 
er fulde af tro på fremtiden 
og på teknikkens landvindin-
ger. Men kærligheden spiller 
dem et puds, og første 
verdenskrig vender op og 
ned på alting. Første del af 
serien Det store århundrede 
der foreløbigt byder på otte 
bind. 

Hertmans, Stefan 
Min bedstefars himmel 
People’s Press, 2014. 292 sider 

Kort før hans død overdra-
ges forfatteren morfarens 
notesbøger, og ved hjælp af 
disse stykkes hans livshisto-
rie sammen i en blanding af 
roman og essay. Om fattige 
kår i opvæksten, kærlighe-
den til faderen og de gruop-
vækkende oplevelser som 
soldat i 1. verdenskrig. 

Jepsen, Erling
Erna i krig
Gyldendal, 2018. 308 sider

Historisk roman. Sønderjyske 
Erna tager sammen med sin 
søn Kalle til fronten, da han 
indkaldes til tysk krigstjene-
ste under første verdenskrig. 
Med underfundig humor 
fortælles om Ernas bidrag til 
at tyskerne taber krigen.

Jünger, Ernst 
I stålstormen 
Gyldendal, 2012. 293 sider 

Forfatterens intense 
beretning fra fronten i 
skyttegravene - om gasan-
grebene, den evige summen 
af flyvende projektiler og 
kammeraternes rædsler. En 
genudgivet krigsklassiker 
der er skrevet i 1920. 

Skov, Karsten 
Enkeland
Hovedland, 2018. 374 sider

Under 1. verdenskrig er 
Sønderjylland fortsat en del 
af Det Tyske Kejserrige, og 
mange dansksindede mænd 
indkaldes til tysk krigstje-
neste, herunder også Silles 
mand.

Quinn, Kate
Kodenavn Alice
HarperCollins Nordic, 2018. 523 sider

Historisk roman om to kvin-
der, fra hver deres tid i et 
krigsplaget samfund.

2. Verdenskrig

Amis, Martin 
Brun sne
Tiderne Skifter, 2015. 356 sider 

Auschwitz 1942. To ledende 
nazister og en jøde lever på 
hver deres måde i helvede på 
jord, og fortæller om vanvid, 
manglende menneskelighed 
og mørk kærlighed midt i den 
ufortyndede ondskab. 

Axelsson, Majgull
Jeg hedder ikke Miriam
Klim, 2016. 430 sider

På sin 85-års fødselsdag 
bestemmer Miriam sig for 
at fortælle sandheden om 
sin sande identitet til sit 
barnebarn. Hun lever en tryg 
tilværelse som husmor i den 
lille svenske by Nässjö, men 
fortiden gemmer på en grum 
historie om dengang hun var 
romapigen Malika, der blev 
sendt til koncentrationslej-
ren Ravensbrück.

Baram, Nir
Gode mennesker 
Gyldendal, 2014. 451 sider  

Thomas Heiselberg er en ung 
tysk reklamemand, der vil til 
tops og derfor sætter sine 
evner i nazismens tjeneste. 
Alexandra Weissberg er en 
sovjetisk jøde, der forråder 
sin families omgangskreds 
for at redde sine brødre. De 
føres ad hver sin vej til et 
ødelæggende møde. 

Bascomb, Neal
Vinterfortet - sabotagen af 
Hitlers atombombeprogram
Turbine, 2016. 499 sider

Dramadokumentarisk thril-
ler om engelske og norske 
troppers forsøg på at hindre 
Nazityskland i at udvikle 
atomvåben ved at sabotere 
en meget vigtig kilde: kraft-
værket Vemork i Norge, der 
producerede tungt vand.

Benioff, David 
Tyvenes by 
Politiken, 2008. 283 sider  

17-årige Lev og soldaten 
Kolja står til dødsstraf under 
Leningrads belejring. De 
får dog en chance, hvis de 
kan skaffe et dusin æg til en 
oberstdatters bryllupskage. 

Doerr, Anthony 
Alt det lys vi ikke ser 
Politiken, 2015. 557 sider 

Roman om den tyske soldat 
Werner, som er ekspert i at 
opspore radiotransmission, 
den blinde franske pige 
Marie-Laure, og eftersøg-
ningen af en uvurderlig juvel 
under 2. verdenskrig. 

Dueñas, María 
Syersken fra Madrid 
Gyldendal, 2014. 565 sider  

Den unge Sira Quiroga ar-
bejder som syerske i Madrid 
og skal giftes. Skæbnen vil 
dog noget andet, og via en 
række forviklinger og ver-
denskrigens komme ender 
hun som britisk spion. 
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Fallada, Hans 
Alene i Berlin 
People’s Press, 2012. 682 sider  

Ægteparret Quangel fra 
Berlin mister deres søn i 2. 
verdenskrig, og det gør dem 
kritiske over for nazismen. 
De begynder at distribuere 
postkort imod regimet og 
krigen. Inden længe bliver de 
jaget af Gestapo, og det bli-
ver hurtigt kattens leg med 
musen. Denne klassiker fra 
1947 er baseret på virkelige 
hændelser.

Fallada, Hans
Mareridt i Berlin
People’s Press, 2017. 265 sider

Romanen følger den tyske 
læge dr. Doll i Tyskland i den 
tidlige efterkrigstid. Han 
plages af mareridt om de 
allieredes bombetogter og 
forsøger at håndtere den 
kollektive skyld efter 2. ver-
denskrig. Han dulmer sine 
problemer med et morfin-
misbrug i Berlin, som er en 
by i ruiner. Genudgivelse af 
Falladas mesterligt fortalte 
roman fra 1947. 

Flanagan, Richard 
Den smalle vej  
til det dybe nord 
Politiken, 2015. 401 sider  

Den australske krigslæge 
Dorrigo savner sin elskede 
Amy, mens han kæmper for 
sit og sine mænds liv i en bru-
tal japansk fangelejr under 2. 
verdenskrig. Et brev fra hans 
forlovede Ella får konsekven-
ser for resten af livet. 

Follett, Ken 
London kalder 
Cicero, 2003. 404 sider 

En ung dansker falder i 1941 
over en mystisk installation 
på den jyske vestkyst og bli-
ver en vigtig brik i Englands 
forsøg på at mindske tabene 
ved bombetogterne. Han 
kommer i kontakt med mod-
standsbevægelsen og må 
under en dramatisk flyvetur 
bringe beviserne til London.

Follett, Ken 
Nat over havet 
Cicero, 2009. 422 sider 

Kort efter 2. verdenskrigs 
udbrud flyver en Super Clip-
per fra England mod USA 
med en gruppe passagerer, 
hvis vidt forskellige motiver 
til at flygte fra krigen afslø-
res under den dramatiske 
tur. Læs også hans Nøglen til 
Rebecca og Operation Allike. 

Follett, Ken 
Verdens vinter 
Cicero, 2012. 908 sider

Fem familier, en tysk, to 
engelske, en russisk og en 
amerikansk, følges gen-
nem optakten til og under 
2.verdenskrig. Flere af med-
lemmerne deltager i krigen 
og i den spanske borgerkrig, 
andre færdes tæt på mag-
tens centrum, og således 
fortælles verdenshistorien 
gennem deres skæbner på 
kryds og tværs. Bogen af 
andet bind af hans Century 
trilogi. 

Gárdos, Péter
Feber ved daggry
Gyldendal, 2016. 239 sider 

Den ungarske jøde Miklós 
overlever med nød og 
næppe sit ophold i Bergen-
Belsen lejren, men i flygt-
ningelejren i Sverige får han 
mod på livet og kærlighe-
den. Han vil giftes. 

Gilbers, Harald
Nat over Germania
Mrs. Robinson, 2016. 471 sider

Berlin, maj 1944. Maltrak-
terede kvindelig begyn-
der at dukke op i Berlins 
gader. Den forhenværende 
kriminalkommissær Richard 
Oppenheimer, der er jøde, 
beordres til at bistå i opkla-
ringen. Mens Oppenheimer 
langsomt får noget af sin 
faglige stolthed tilbage, 
må han også overveje hvad 
nazisterne vil gøre med ham, 
hvis han opklarer sagen.

Goby, Valentine 
Kinderzimmer 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 233 sider 

Mila, en ung gravid mod-
standskvinde, deporteres 
til koncentrationslejren 
Ravensbrück. Mila gør alt 
for at skjule sin graviditet, 
men til sidst stifter også hun 
bekendtskab med lejrens 
Kinderzimmer, stedet hvor 
alle de nyfødte børn ender. 

Guillou, Jan
Ikke at ville se
Modtryk, 2015. 351 sider

Tiden under 2. verdenskrig i 
Sverige og situationen i re-
sten af verden er beskrevet 
gennem den ældste af de 
3 brødre, Lauritz Lauritzen, 
og han er tyskvenlig (ikke 
nazist). Samtidig fortsætter 
historien om begivenheder-
ne i denne svenske overklas-
sefamilie. Fjerde bind i serien 
Det store århundrede. 

Hannah, Kristin
Nattergalen 
Cicero, 2016. 451 sider

Nazisternes besættelse æn-
drer livet for de to franske 
søstre Isabelle og Viviane. På 
hver deres måde må de klare 
livet, men de redder også 
begge livet for andre.
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Holland, James 
Mission Odin - sergent Jack 
Tanner på opgave i Norge
Schønberg, 2010. 360 sider 

Sergent Jack Tanner, der 
deltager i den britiske 
indsats i Norge i april 1940, 
får overdraget en usæd-
vanlig opgave med at sikre 
en norsk videnskabsmands 
flugt til England.

Johansen, Claes 
Drengen og færgemanden 
Turbine, 2017. 343 sider

En ung rumænsk jøde 
oplever at se hele sin familie 
udryddet i en kz lejr. Efter 
krigen søger han hævn. 
Først ved at melde sig til 
hæren i det nyoprettede 
Israel, men senere, da han 
finder ud af at netop hans 
plageånd kæmper for det 
franske koloniherredømme i 
Indikina, i Fremmedlegionen. 

Johansson, Lars
Ved Ishavet
Gyldendal, 2018, 420 sider

Margit er lige blevet 
alene med fire små børn, da 
tyskerne besætter fisker-
byen Berlevåg i Nordnorge. 
Gennem Margit og hendes 
uægte datter på 10 år ople-
ves 2. verdenskrig.

Juhl, Pernille
Frihed og ære 
Juhls, 2016. 365 sider

Den unge soldat Christian 
Fries fra Kollund kommer 
til at spille en vigtig rolle 
for Danmark under anden 
verdenskrig. Han bliver 
ansvarlig for opbygningen 
af den illegale Militære 
Efterretningstjeneste under 
Studenternes Efterretnings-
tjeneste.

Kaurin, Marianne
Alting begynder med efterår
Turbine, 2016. 231 sider

I Oslo i efteråret 1942 er 
krigen blevet hverdag for 
den jødiske familie Stern på 
Biermannsgate. Men alt det 
ændrer sig, da den 15-årige 
Ilse en dag kommer hjem 
og finder familiens lejlighed 
tom.

Kelly, Martha Hall 
Blomstrende syrener
Hr. Ferdinand, 2018. 514 sider

Tre kvinder oplever grusom-
me ting under 2. verdens-
krig. I koncentrationslejren 
Ravensbrück bruger den ty-
ske læge Herta raske kvinder 
som forsøgskaniner. Polske 
Kasia overlever operationen 
med ar på krop og sjæl. Ca-
rolines indsats i velgørende 
organisationer bringer nogle 
af ”forsøgskaninerne” til 
USA i 1950’erne.

Kerr, Philip
Kvinden fra Zagreb
Modtryk, 2016. 396 sider

I 1942 beordres Bernie 
Gunther til at holde foredrag 
på en international politi-
kongres i Berlin. Det bliver 
indledningen på en sag, 
hvor han på ordre af Joseph 
Goebbels må en tur til så for-
skellige steder som Balkan 
og Schweiz. Tiende del af 
Kerr´s Berlin Noir krimiserie. 

Kettu, Katja 
Jordemoderen 
People’s Press, 2015. 367 sider  

Kätilö Finland 1944. Den lap-
landske jordemoder Vildøje 
forelsker sig hæmningsløst 
i den traumatiserede SS-
officer Johannes, men kan 
deres kærlighed og deres 
forstand overleve krigen? Og 
kan deres ufødte barn?  

Kold, Jesper Bugge 
Vintermænd 
Turbine, 2014. 400 sider  

En roman, der fortæller om 
to dygtige og veluddan-
nede brødre fra Hamborg 
og deres skæbne under 
naziregimets vækst og 
sammenbrud. De to mænds 
samvittighed bliver gang 
på gang udfordret af det 
totalitære regimes krav om 
underkastelse. 

Konar, Affinity 
Mischling
Gad, 2017. 367 sider

Tvillingerne Pearl og 
Stasha ankommer i 1944 til 
Auschwitz, hvor de sammen 
med en række andre tvil-
lingepar udvælges til Josef 
Mengeles medicinske ekspe-
rimenter. Da lejren rømmes, 
er pigerne kommet væk fra 
hinanden.

Lam, Andrew
Kinas to sønner
Cicero, 2016. 445 sider

Historisk roman fra det nord-
lige Kina under 2. verdens-
krig hvor amerikanske trop-
per er ankommet til Kina for 
at hjælpe til i kampen mod 
japanerne. Den amerikanske 
løjtnant David Parker og den 
kommunistiske guerillaleder 
Lin Yuen forenes i et usæd-
vanligt broderskab.

Lembourn, Claus 
Svovlregn 
Egolibris, 2015. 164 sider  

I 2. verdenskrigs sidste dage 
søger tre tyske veteraner 
mod redningen bag de 
engelske linjer. De har fulgt 
hinanden i lang tid og har et 
fælles ønske om at bevare 
deres menneskelighed i et 
ragnarok, de ikke har øn-
sket, men selv her i de sidste 
timer udsættes de for nye 
prøvelser.

Littell, Jonathan 
De velvillige 
Gyldendal, 2008. 908 sider 

I sine erindringer, der er en 
blanding af filosofi, histori-
ske facts og græsk trage-
die, forsøger en tidligere 
SS-officer, som har deltaget i 
nogle af den 2. verdenskrigs 
værste massakrer, bl.a. Babi 
Jar og Stalingrad, at forstå 
omfanget af og grunden til 
sine forbrydelser. 
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McCain, Charles 
En retskaffen tysker 
Lindhardt og Ringhof, 2010. 445 sider  

Vi følger den unge søofficer 
Max Brekendorf fra hans 
første krigskommando 
over tjenesten som u-båds-
kommandant indtil han i 
slutningen af krigen befinder 
sig langt fra havet berøvet 
de fleste af sine illusioner.

Michelet, Jon 
Havets helt - skovmatrosen 
Republik, 2013. 795 sider  

Den norske 18-årige Halvor 
får i 1939 hyre som letmatros 
på et stort norsk fragtskib, 
der sejler jorden rundt. 
Situationen for besætningen 
ændres dog dramatisk, da 
Norge bliver besat og skibet 
skal sejle i konvoj over At-
lanten. Historien fortsætter i 
bogen Havets helt – Skytten.

Michelet, Jon 
Havets helt - skytten 
Republik, 2015. 609 sider  

Efter at have overlevet et 
torpedoangreb får unge 
Halvor Skramstad hyre på 
et tankskib, der fragter fly-
benzin fra USA til Royal Air 
Force i England. Anden del af 
Havets helt – skovmatrosen. 

Mørk, Christian
I gode hænder
Gyldendal, 2018. 218 sider

København, 1984. Da mob-
beofferet Gustav kommer til 
healing i Agnes lejlighed, bli-
ver hans nysgerrighed vakt, 
og han begynder at grave i 
hendes mørke fortid. 

Rosnay, Tatiana de 
Sarahs nøgle
Bazar, 2008. 343 sider 

I 1942 deporterede det fran-
ske politi tusindvis af jøder, 
bl.a. den 10-årige Sarah, der 
mirakuløst overlevede. Men 
med en uendelig stor sorg. I 
2002 leder journalisten Julia 
historien frem og bliver så 
grebet af den, at hun må 
følge den til ende. Der findes 
også en film med titlen De 
kaldte hende Sarah.

Rothmann, Ralf
Forårets døde 
Rosinante, 2016. 238 sider

Walter er malker i Nord-
tyskland, da han som 17-årig 
tvinges til at melde sig til SS 
i krigens sidste måneder. 
Her oplever han rædsler på 
Østfronten, der sætter sig 
varige mén i hans psyke.

Safier, David 
28 dage 
Bazar, 2014. 427 sider 

16-årige Mira lever i ghet-
toen i Warszawa, og da ghet-
toen skal ryddes, beslutter 
hun sig at melde sig til 
modstandsbevægelsen. En 
kamp, som varer 28 dage. 

Sansom, C. J. 
Vinter i Madrid 
Bazar, 2011. 687 sider 

Englænderen Harry Brett er 
blevet såret ved Dunkerque 
og bliver i 1940 sendt til 
Madrid for at udspionere en 
gammel skolekammerat. De-
res og de øvrige personers 
liv tegner et detaljeret bil-
lede af krigen på slagmarken 
og livet i et Madrid i ruiner.

Sem-Sandberg, Steve
De udvalgte 
Gyldendal, 2016. 578 sider

Drengen Adrian Ziegler hav-
ner under 2. verdenskrig på 
klinikken Spiegelgrund sam-
men med andre overflødige 
og ”racemæssigt degene-
rerede” børn. Her udsættes 
børnene for lægernes eks-
perimenter og en del aflives 
som uegnede. Romanen 
bygger på virkelige skæbner.

Simmel, Johannes Mario 
I mørke er alle katte grå
Lindhardt og Ringhof, 2017. 489 sider

Med alle midler forsøger 
USA og Sovjet at hindre 
offentliggørelse af en film, 
som beviser, at Stalin og 
Roosevelt på Teheran-konfe-
rencen i 1943 opdelte verden 
i interessesfærer. Genudgi-
velse af originaludgaven fra 
1986. 

Smith, Paul
Kampen om Staunings stol
Hovedland, 2015. 337 sider  

Samarbejdspolitik, Staunings 
sikre styring og den særlige 
danske model for besæt-
telse, der blev etableret d. 9. 
april 1940, ser i dag indlysen-
de ud, men var det så enkelt, 
eller lå der mere bag, end vi 
normalt tror? 

Steines, Jørgen
Sandhedens labyrint
mellemgaard, 2018. 457 sider

Kontrafaktisk roman, der 
foregår i Tyskland i 1943. En 
forræder udleverer informa-
tion til de allierede. Major 
Johann Richter skal finde 
forræderen, men det er en 
vanskelig opgave, da sporet 
peger mod den nazistiske 
top.

Wattin, Danny 
Hr. Isakowitz’ skat 
Politiken, 2015. 233 sider 

I nutiden tager en far, en søn 
og en farfar på en ”skat-
tejagt” til Polen - en rejse, 
der skal fortælle noget om 
familiens fortid. Rejsen 
krydres med fortællinger 
fra fortiden, hvor jødernes 
skæbne i Nazityskland spiller 
en central rolle. 
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Afghanistan, Irak  
og Balkan

Giordano, Paolo 
Menneskekroppen 
Tiderne Skifter, 2014. 341 sider  

Fem unge italienske mænd 
drives mod Afghanistankri-
gen af forskellige grunde. 
Nogle af dem drives af 
drømme og eventyr, andre 
flygter fra familiebånd og en 
trist dagligdag. 

Jensen, Carsten
Den første sten 
Gyldendal, 2015. 612 sider

En deling danske soldater 
rives ud af deres ”comfort 
zone”, da en af deres egne 
begår et brutalt forræderi. 
Så nu går jagten på forræ-
deren, en jagt der leder dem 
dybt ind i Afghanistan. Det, 
der starter som et hævntogt, 
udvikler sig til et potentielt 
mareridt. Et mareridt, hvor 
krigens rædsler udstilles.

McNab, Andy 
I krydsild 
Lindhardt og Ringhof, 2007. 364 sider 

Nick Stone bliver såret i Irak, 
da han er bodyguard for 
et tv-hold. Efterfølgende 
forsvinder journalisten og 
fotografen, og Stone får til 
opgave at opstøve dem.

Meek, James 
Vi begynder nu nedstigningen
Hr. Ferdinand, 2009. 282 sider 

En engelsk krigskorrespon-
dent med en række mislyk-
kede romaner og adskillige 
fejlslagne kærlighedsforhold 
bag sig oplever konflikterne 
i Irak og Afghanistan på 
nærmeste hold. Han er godt 
og grundigt træt af sig selv 
og sit erhverv, men da han 
i Afghanistan forelsker sig i 
en kollega, følger han hende 
til USA i håb om, at hun kan 
redde ham ud af livsleden.

Møller, Henriette E. 
Danskerheld 
Gyldendal, 2012. 271 sider  

Laura er kampsoldat i Irak, 
hun er med på det sidste 
hold 9, et hold der får 
krigens hverdag og traumer 
helt tæt på livet.

Pedersen, Irene
Gale hunde
Gyldendal, 2015. 335 sider  

Tennas bror Christian blev 
dræbt som udsendt under 
krigen på Balkan. Tyve år 
efter vil hun lave en film om 
ham. Tilfældigt kommer hun 
i kontakt med den kroatiske 
flygtning Doric og de rejser 
til Kroatien. 

Plambeck, Dy 
Mikael 
Gyldendal, 2014. 266 sider  

Becky rejser som journa-
list til Afghanistan for at 
følge de danske soldaters 
hverdag. Hun knytter sig til 
Jan, som må hjemsendes i 
hårdt kvæstet tilstand, og 
til Mikael, som under en tur 
til Sardinien bliver hendes 
kæreste. Krigen mærker uaf-
vendeligt både soldaterne 
og dem, der elsker dem. 

Powers, Kevin 
De gule fugle
Rosinante, 2013. 207 sider 

Den unge amerikanske 
soldat Bartle ser tilbage 
på krigen i Irak, hvor han 
gjorde tjeneste sammen 
med Murph. Bartle lovede 
Murphs mor at få hendes 
søn med hjem igen, men det 
var et løfte, han ikke var i 
stand til at holde.

Qvist, Niels Ole 
Tango 4
Gyldendal, 2008. 294 sider  

Om danske soldater, der bli-
ver udsendt til Afghanistan 
og Irak. Her kæmper de med 
hede, støv og død, mens de 
får ar på sjælen og medaljer 
på brystet - eller på kisten. 
Romanen følger David og en 
række andre soldater i Camp 
Thors Hammer ved Basra.

Rathsack, Thomas 
Shadow army 
Politiken, 2011. 232 sider  

Jægersoldaten Michael Ples-
sner leder en gruppe, der 
skal fange en al-Qaeda leder, 
der står bag et terrorangreb 
på den danske ambassade 
i Islamabad, da gruppen 
falder i baghold i det sydlige 
Afghanistan. 

Riebnitzsky, Anne-Cathrine 
Den stjålne vej
Politiken, 2012. 307 sider 

En kidnapning, en voldtægt 
og et ægteskab ændrer dra-
matisk livet for tre skæbner 
under krigen i Afghanistan, 
og en kamp for det liv, som 
de håber og tror på begyn-
der.

Ryan, Chris
Kuppet
Aschehoug, 2004. 315 sider 

Matt Browning, tidligere 
SAS-soldat og økonomisk 
på spanden, får til opgave 
at samle et team af tidli-
gere SAS-soldater, som skal 
ramme al-Qaeda, hvor det vil 
gøre virkeligt ondt, nemlig 
på økonomien. De skal op-
snappe en transport af dia-
manter og guld, dræbe alle, 
og selv beholde værdierne.

Søndergaard, Sanne 
Hell man 
Gyldendal, 2012. 333 sider  

21-årige Thor skal træffe et 
valg mellem et trøstesløst liv 
i udkantsdanmark eller blive 
soldat. Han vælger det sidste 
og over 6 måneder følger vi 
Thors genvordigheder som 
soldat i det krigshærgede 
Afghanistan. 
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Thor, Brad 
Apostlen 
Mrs. Robinson, 2011. 432 sider 

Scot Harvath har trukket sig 
tilbage fra aktiv tjeneste, 
men da den nyvalgte ame-
rikanske præsidents største 
økonomiske støttes datter 
bliver kidnappet af Taliban, 
må han samle gamle venner 
til en dødsensfarlig mission i 
Afghanistans bjerge.

Den amerikanske 
borgerkrig

Blake, Michael 
Danser med Ulve
Lademann, 1988. 253 sider  

En ung amerikansk kaval-
leriløjtnant fra borgerkrigen 
stationeres fuldkommen 
tilfældigt alene på Fort 
Sedgewick midt i comanche-
indianernes sommerkvarter 
på prærien og bliver hurtigt 
grebet af deres levevis og 
forhold til naturen. Historien 
fortsætter i bogen Sletter-
nes herre. 

Burke, James Lee 
Hvide duer ved daggry
Hovedland, 2004. 351 sider  

Historisk roman fra de ameri-
kanske sydstater i borger-
krigsårene 1861-65, både om 
slaveejeren Robert Perry, 
den fattige Willie Burke, der 
er søn af irske immigranter 
og slaven Flower Jamison, 
som Willie lærer at læse og 
skrive.

Doctorow, E. L. 
Marchen 
Bechs Forlag - Viatone, 2014. 345 sider  

General Sherman leder i 
1864 en hær på trestusind 
unionssoldater fra det 
nedbrændte Atlanta til 
North Carolina. De kæmper, 
plyndrer og overlever på den 
lange march, hvor de mange 
menneskeskæbner fletter 
sig ind i hinanden i krigens 
ubarmhjertige lys.  

Flanagan, John
Havets grå kanoner
Nyt Nordisk Forlag, 2015. 465 sider

Borgerkrigen er gået ind i sin 
sidste fase. Krigsskibet CSS 
Manassas under ledelse af 
kaptajn Pelle jagter Nord-
staternes handelsskibe og 
tvinger derved handelen 
i knæ. Præsident Lincoln 
sender USS Oswego og den 
temperamentsfulde kaptajn 
Stacy efter Pelle.

Jakes, John 
Nord og Syd 
Aschehoug, 1982. 553 sider  

Om venskabet mellem to 
unge mænd og deres fami-
lier fra henholdsvis de ame-
rikanske Nord- og Sydstater 
og om, hvordan striden om 
negerslaveriet og borgerkri-
gen 1861-65 skaber dyb splid 
og ulykke i hele befolknin-
gen. Der findes yderligere to 
bøger i serien.  

McBride, James 
Skaberfuglen 
Ordenes By, 2014. 442 sider 

Slaven Henry Shackleford 
flygter fra sin slaveejer og 
kommer med i følget på 
John Brown, som er en hvid 
fanatisk slaverimodstander. 
For at overleve må han lade 
som om han er en pige, men 
det har også sine fordele. 

Middelalderen  
og tiden derefter

Cornwell, Bernard 
Azincourt 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 431 sider 

I slaget ved Azincourt den 
25. oktober 1415 vandt de 
engelske bueskytter under 
Henrik V en strålende sejr 
over franskmændene, selv 
om disse var 3-4 gange så 
mange, og den engelske hær 
var plaget af dysenteri. Ro-
manens hovedperson er den 
engelske bueskytte Nicholas 
Hook, som på dramatisk vis 
havner i den kongelige hær 
og oplever slaget på nærme-
ste hold. 

Cornwell, Bernard
Stormens krigere
Lindhardt og Ringhof, 2016. 350 sider

Historisk roman fra vikin-
getidens England. Krigeren 
og sakseren Uhtred møder 
både gamle fjender og ven-
ner, da nordboerne samler 
sig til det afgørende slag 
mod de kristne saksere. Men 
angriber de Mercia mod syd 
eller vil de erobre Northum-
brien mod nord? Niende del 
af Det sidste kongerige. 
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Cornwell, Bernard 
Excalibur
Lindhardt og Ringhof, 2008. 491 sider  

Sakseren Derfel afslutter 
her sin fortælling om Kong 
Arthur. Sakserne står på 
spring, og det endelige 
opgør med broderen Mor-
dred nærmer sig. Merlin og 
Nimue lægger planer - men 
allerhelst vil Arthur gen-
vinde Guineveres kærlighed. 
Tredje og sidste del af serien 
Vinterkongen.

Follett, Ken 
Uendelige verden
Cicero, 2009. 1063 sider  

Historisk roman. Foregår i 
Kingsbridge i 1300-tallets 
England, skildringen af livet 
i og omkring katedralen 
er stadig i centrum. I 1327 
flygter fire børn fra byen og 
oplever i skoven to uforklar-
lige mord, som binder dem 
sammen for resten af livet 
trods deres vidt forskellige 
tilværelse. Efterfølgeren til 
Jordens søjler. 

Guillou, Jan 
Arven efter Arn 
Modtryk, 2001. 418 sider  

Arn Magnussens barne-
barn, Birger Jarl, opfylder 
efter en blodig periode 
med krig, slægtsfejder og 
politisk rænkespil sit løfte til 
farfaren: Han samler Sverige 
og grundlægger Stockholm. 
Fjerde del af serien der 
startede med Vejen til Jeru-
salem. 

Iggulden, Conn 
Erobreren
Gyldendal, 2012. 498 sider  

Djengis Khans børnebørn 
kæmper om magten i det 
enorme rige, og Khublai 
Khan ender som sejrsherren 
efter et blodigt broderop-
gør. Femte del af serien 
Ulven fra Stepperne.

Iggulden, Conn 
Stormfugl - 1443-1453 
Gyldendal, 2014. 424 sider 

Henrik 6. hersker i England, 
men han er svag, og en 
anden gren af kongefamilien 
eftertragter tronen. Det 
starter Rosekrigen, og de 
mange slag brager ud over 
både England og Frankrig. 
Vi følger de implicerede fa-
miliers kamp for overlevelse 
og magt. Første del af serien 
Rosekrigene. 

Ludlow, Jack 
Normannerne
Punktum, 2012. 363 sider  

Tancred de Hautevilles søn-
ner er alle opdraget til krig, 
og de to ældste sønner gør 
sig fortjent til stor hæder på 
grund af den enes evner i 
kamp og den andens evner 
for det poltiske magtspil i 
Italien i 1100-tallet. Dette bind 
er første del af serien Sagaen 
om familien Hauteville.

Ludlow, Jack 
Krigerne 
Punktum, 2013. 413 sider

Kampen om overherredøm-
met i Italien spidser til, og 
der er mange kræfter i gang 
for at svække det byzantiske 
rige. I denne kamp kommer 
brødrene Hauteville til at 
blive en betydningsfuld brik. 
Anden del af Sagaen om 
familien Hauteville.

Martin, George R. R. 
En dans med drager 
Gyldendal, 2013. 1027 sider 

Alle vegne er der magtkam-
pe og bitre konflikter blandt 
seriens centrale personer. 
Der kommer både nye 
karakterer og andre vender 
tilbage i en herlig pærevæl-
ling af adelsmænd, soldater, 
skøger, slaver og fredløse. 
Femte del af serien En sang 
om is og Ild. Findes også 
som tv-serie.

Martin, George R. R.
Kragernes rige 
Gyldendal, 2013. 756 sider 

Efter at alle hendes mod-
standere er døde eller for-
svundne, regerer dronning 
Cersei fra Kongshavn gen-
nem hendes søn, den 8-årige 
Tommen, med lige dele 
nepotisme, arrogance og 
brutal hævntørst. Alt imens 
vælger Jernøernes folk en 
ny konge med store planer 
og i syd ulmer oprøret mod 
Kongshavn blandt Martell-
slægten. Middelaldersværd-
kampe blandet med 
fantasyelementer, drager og 
uhyggelige skygger. Fjerde 
del af den stort anlagte serie 
En sang om is og ild. Findes 
også som tv-serie. 

Young, Robyn 
Kongerige 
People’sPress, 2015. 519 sider  

Historisk roman fra Skotland 
året 1306. Robert Bruce er 
endelig blevet konge. Men 
konge for et splittet rige 
og Robert må bruge al sin 
snilde og sine evner i kamp, 
for både at samle sit folk 
og bekæmpe de engelske 
invasionsstyrker. Tredje del 
af serien der begyndte med 
Oprør. 
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Danmark

Adler-Olsen, Jussi
Offer 2117
Politiken, 2019. 544 sider

Assads dystre hemmelig-
heder udfoldes, imens han 
sammen med Carl Mørck 
og resten af Afdeling Q skal 
løse en krævende opgave. 
Ottende bind i serien om 
afdeling Q.

Egholm, Elsebeth 
Frit fald
Politiken, 2019. 432 sider

Den aarhusianske læge Rina 
er klatrer og udsmykker i 
hemmelighed høje bygnin-
ger. Selv om hun føler sig 
forfulgt og truet, leder Rina 
stadig efter den person, der 
for nylig dræbte en ung klat-
rer under en natlig klatring. 
Drabsmanden og Rina kom-
mer tættere på hinanden, og 
det bliver en kamp på liv og 
død. Anden del af krimise-
rien med Rina Svane-Dissing.

Engberg, Katrine 
Glasvinge
People’sPress, 2018. 354 sider

Politiassistent Jeppe Kørner 
skal opklare et uhyggeligt 
mord på en sosu-assistent, 
hvis lig er blevet anbragt i 
et springvang på Strøget i 
København. Men flere mord 
følger, og pludselig er hans 
barslende partner, Anette 
Werner, også i livsfare. 
Tredje del i krimiserien med 
Jeppe Kørner og Anette 
Werner.

Frost, Christian 
Valmuemanden
People’sPress, 2018. 438 sider

Da et usædvanligt venninde-
par på 9 og 16 år forsvinder, 
udløser det en omfattende, 
men også resultatløs efter-
søgning. Et halvt år senere 
findes liget af den 9-årige 
i en flod i Spanien, og det 
bliver anledning til at mak-
kerparret Falster og Hede 
vender tilbage til arbejdet 
efter en lang fraværspe-
riode. Tredje del i krimiserien 
med Erik Otto Falster og 
Lars Hede.

Garmark, David
Rød tåge
Montagne, 2019. 432 sider

Hvert hundrede år kom-
mer Ellepigen op af søen på 
Hvidø og lokker øens unge 
mænd i døden. Efterfor-
skerne Max Munk og Merian 
Takano kaldes til øen, hvor 
de skal lede efter morderen i 
øens skjulte liv.

Gazan, Sissel-Jo Reid
Svalens graf
Gyldendal, 2013. 470 sider

Den ansete professor i im-
munologi og infektionssyg-
domme, Kristian Storm, har 
tilsyneladende begået selv-
mord, men kan det virkelig 
passe? Hans forskning stod 
over for et stort gennem-
brud. Hans assistent, Marie 
Skov, får overbevist kriminal-
kommissær Søren Marhauge 
om at sagen bør tages op 
igen. Anden del i krimiserien 
med Søren Marhauge.

Hammer, Lotte
Hammer, Søren
Mirakelbarnet
Gyldendal, 2018. 430 sider

Et tog kører af skinnerne ved 
Vordingborg. Flere personer 
omkommer. Det viser sig, 
at nogen har påført olie på 
skinnerne og sagen gribes 
an som en drabssag. Er der 
tale om terror eller noget 
mere bestialsk? Det er en 
sag for Konrad Simonson. 
Niende del i krimiserien med 
Konrad Simonsen.

Hancock, Anne Mette 
Mercedes-snittet
Lindhardt og Ringhof, 2018. 332 sider

Journalisten Heloise Kaldan 
og efterforskeren Erik 
Schäfer bliver begge sat på 
sagen, da en dreng forsvin-
der. Et nervepirrende og 
psykologisk spil om hævn og 
om synsbedrag og personer 
med ar i hjertet tager sin 
begyndelse. Anden del af 
krimiserien med Heloise 
Kaldan.

Hastrup, Julie
Mirakelmanden
Politiken, 2017. 380 sider

Rebekka Holm er sygemeldt 
fra sit job hos Københavns 
Politi, men da hun under et 
besøg hos kæresten i Stock-
holm falder over en sag om 
drab og forsvundne børn og 
voksne, kaster hun sig ind i 
efterforskningen. Sjette del 
i krimiserien med Rebekka 
Holm.

Krimi
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Jürgensen, Dennis
Eksploderende skadedyr
Tellerup, 2018. 526 sider

Efterforskningslederen 
Roland Triel er på jagt efter 
endnu en uhyggelig serie-
morder. Samtidig kidnapper 
den psykopatiske dobbelt-
kønnede morder Inge Renee 
Janné Triels datter Andrea. 
Femte bind i serien med 
Roland Triel.

Kjædegaard, Lars
Rige svin
Rosinante, 2019. 300 sider

Thor Belling bliver sendt på 
tvungen ferie af sin chef, 
drabschef Richard Brøssner. 
Belling kæmper med et 
hemmeligt morfinmisbrug 
og bliver, på sin ferie, rodet 
ind i et brutalt mord på en 
mand fundet i en lade med 
hælervarer.
Trettende del af krimiserien 
med Anita Hvid og Thor 
Belling.

Melander, Jakob 
Fjenden iblandt os
PeoplesPress, 2019. 397 sider

Lars Winkler efterforsker 
drabet på en lille pige i et 
socialt boligbyggeri, der 
snart bliver skueplads for 
voldsomme politiske interes-
ser og selvtægtsforsøg. 
Sjette bind i krimiserien med 
Lars Winkler.

Mogensen, Helle
Havunger
People’sPress, 2019. 252 sider

Liget af en kvinde skyller 
op på stranden i en lille by 
på vestkysten, og psykolog 
Anne Lebæk vikles ind i 
sagen. Offeret var hendes 
klient, og hun ved, at kvin-
den aldrig ville komme tæt 
på havet frivilligt. En Anne 
Lebæk-krimi.

Rydahl, Thomas 
De savnede
Politiken, 2016. 514 sider

Klaverstemmer og taxa-
chauffør Erhard Jørgensen 
er temmelig meget på 
spanden, da han påtager 
sig en detektivopgave på 
Fuerteventura, hvor han 
bor. Mens han eftersøger en 
illegal flygtning, er et dansk 
tv-hold ankommet til øen for 
at opspore den egenrådige 
kendis Le Lupus’ far. Anden 
del i krimiserien med Erhard 
Jørgensen.

Stein, Jesper
Solo
Politiken, 2018. 405 sider

Axel Steen har forladt 
politiet og står nu for den 
personlige sikkerhed hos 
erhvervsmanden Zorn. Et 
mord i Urbanplanen og en 
kidnapning tvinger dog 
Steen til at bruge sine gamle 
færdigheder. Vicky Thomsen 
møder modstand fra PET un-
der mordefterforskningen. 
Sjette del i  krimiserien med 
Axel Steen.

Theils, Lone
Heksedrengen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 270 sider

Journalisten Nora Sand ind-
vikles i en uhyggelig sag om 
en professor, som myrdes på 
bestialsk vis og kidnapnin-
gen af en lille dreng. Er der 
en sammenhæng imellem 
de to sager? Kan Nora finde 
drengen inden det er for 
sent? Tredje del i krimiserien 
med Nora Sand.

Vincentz, Helle
Søster min
People’sPress, 2019. 367 sider

Antropologen Sofie Munk 
sættes til at opklare en sag 
om fusk med medicinske 
forsøg. Men hendes efter-
forskning afslører værre 
ting end blot fusk. Nogle vil 
nemlig gøre alt for at fjerne 
alle forhindringer. Anden del 
af Stjålne liv.

England

Bauer, Belinda
Klarsyn
Jentas, 2018. 300 sider

En fortvivlet mor leder efter 
sin forsvundne søn og søger 
hjælp hos en clairvoyant. 
Imens kommer vicekriminal-
kommisær John Marvel ved 
et tilfælde på spor af sagen, 
da hans chef sætter ham til 
at lede efter en hund.

Galbraith, Robert
Den hvide død
Gyldendal, 2018. 671 sider

Den forhutlede privatde-
tektiv Cormoran Strike, har 
knap nået at restituere, før 
han atter kastes ud i et nyt 
mysterium. Denne gang om 
mordet på et spædbarn, for 
flere årtier siden. Atter har 
han assistenten Robin Ella-
cott ved sin side. Fjerde bind 
i krimiserien med Cormoran 
Strike og Robin Ellacott. Ro-
bert Galbraith er pseudonym 
for Joanne K. Rowling.

George, Elizabeth
En lille ond handling
HarperCollins Nordic, 2018. 681 sider

Barbara Havers fra Scotland 
Yard sætter sin karriere på 
spil for at hjælpe sin nabo, 
hvis lille datter bliver 
bortført i Italien. Havers 
overordnede, kriminalkom-
missær Thomas Lynley, 
rejser til Italien for at finde 
pigen og bliver der involve-
ret i en speget sag. Attende 
del af krimiserien med Lynley 
og Havers.
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Griffiths, Elly
Døden på museet
Gad, 2019. 331 sider 

Efter et mord og et mistæn-
keligt dødsfald i forbindelse 
med et lille museum, som 
ejer en samling aborigine 
knogler, bliver arkæologen 
Ruth Galloway med de 
specielle venner og familie-
forhold involveret i politiets 
arbejde i det ellers så frede-
lige Norfolk. Fjerde bind i En 
Ruth Galloway-krimi. 

James, Peter
Dødens engel
Cicero, 2018. 396 sider

Kriminalkommissær Roy 
Grace skal både opklare mor-
dene på en række mænd, 
som alle er blevet forgiftet 
af en sjælden slangeart, og 
skal samtidig håndtere, at 
hans første kone Sandy plud-
selig dukker op igen efter 
at have været forsvundet i 
11 år. Tolvte bind i serien om 
Roy Grace

Jewell, Lisa
Og så var hun væk
Gad, 2019. 334 sider

Ellie Mack forsvinder spor-
løst i London som 15-årig. 
Ti år senere bliver hendes 
knoglerester fundet, og 
hendes mor Laurel forelsker 
sig overrumplende i den 
karismatiske Floyd. Han har 
en datter på ni, som minder 
påfaldende om Ellie som 
lille, og Laurel begynder at få 
bange anelser.

Paris, B. A.
Sammenbruddet
Jentas, 2018. 367 sider

En mørk aften passerer Cass 
en bil med en kvinde, som 
bliver fundet dræbt. Kunne 
Cass have gjort noget? Det 
bekymrer hun sig om, sam-
tidig med at hun glemmer 
flere og flere ting, og hver-
dagen falder fra hinanden.

Tudor, C. J.
Dengang Annie Thorne 
forsvandt
Gyldendal, 2019. 350 sider

Da Joe var barn, forsvandt 
hans lillesøster i 48 timer, 
og intet blev det samme. Nu 
forsvinder der også andre 
børn, og Joe vender tilbage 
til den lille mineby i Notting-
hamshire, hvor der er ondt 
i vente.

Frankrig

Lemaitre, Pierre
Camille
Lindhardt og Ringhof, 2015. 349 sider

Under et voldsomt røveri 
bliver en kvinde brutalt gen-
nemtæsket. Kvinden viser 
sig at være kriminalkom-
missær Camille Verhoevens 
kæreste. Da Camille dykker 
ned i sagen, begynder der 
at tegne sig et ubehageligt 
billede, som trækker tråde 
tilbage i tiden. Tredje bind 
i krimiserien med Camille 
Verhoeven.

Minier, Bernard 
Cirklen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 591 sider

Hemmeligheder og fortidens 
fortielser myldrer frem, da 
kommissær Martin Servaz 
hidkaldes til en universi-
tetsby i Pyrenæerne. En 
lærer findes brutalt dræbt i 
sit hjem, og noget synes at 
pege mod en seriemorder 
fra en tidligere sag. Anden 
del af krimiserien med Mar-
tin Servaz.

Grønland

Staffeldt, Nina von
Skibet fra Isfjorden
Milik, 2018. 326 sider

Da Sikas gudfar omkom-
mer i en brand, fatter hun 
interesse for hans forskning 
i Grønland under 2. ver-
denskrig, men andre har 
samme interesse, og de er 
villige til at gå langt for at få 
fat i oplysningerne. Tredje 
bind i krimiserien med Sika 
Haslund.

Island

Arnaldur Indriðason
Ukendte kyster
Rosinante, 2016. 286 sider

Kriminalkommissær Elendur 
Sveinsson er taget til sin 
hjemegn i Østisland, hvor 
han drages mod et mere end 
60 år gammelt mysterium 
om en kvinde der forsvandt 
i en storm under krigen. 
Samtidig pines han af forti-
den og gamle, uløste sager. 
Niende del i krimiserien med 
Erlendur Sveinsson.

Lilja Sigurðardóttir 
Snaren
People’sPress, 2019. 321 sider

Narkosmugleren Sonja 
flygter med sin søn til Florida, 
hvor hun ønsker at starte et 
nyt liv med ham. Men hendes 
ægtemand, en nådesløs nar-
kobagmand, finder dem og 
tvinger dem tilbage til Island.

Yrsa Sigurðardóttir
Tilgivelse
Lindhardt og Ringhof, 2018. 434 sider

En maskeret mand overfal-
der en ung pige i en biograf, 
og hun findes senere død. 
Kriminalassistent Huldar 
må igen samarbejde med 
børnepsykologen Freya, da 
der er tråde til mobning og 
måske en seriemorder på 
spil. Tredje del i krimiserien 
med Huldar og Freyja.
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Israel

Mishani, Dror 
Mistanke om vold
Gyldendal, 2014. 295 sider

Krimi fra Tel Aviv-området 
i Israel hvor kommissær 
Avraham Avraham sættes 
på en sag med en bombeat-
trap udenfor en vuggestue. 
En sag, der udvikler sig efter 
et meget voldeligt overfald 
på vuggestuens ejer. Andet 
bind i krimiserien med Avra-
ham Avraham.

Shoham, Liad
Blodappelsiner
Hr. Ferdinand, 2015. 384 sider

En journalist forsvinder i Tel 
Aviv-forstaden Petach Tikva. 
Anat Nachmias fra det lokale 
politi aner, at der må ligge 
noget bag og ser det som 
en chance for at slippe for 
rutinearbejde og bryllupsfor-
beredelser.

Italien

Camilleri, Andrea 
Sporet i sandet
Arvids, 2018. 239 sider

En morgen vågner Montal-
bano op til et forfærdeligt 
syn, da han finder et skamfe-
ret hestelig. Han indleder en 
efterforskning som bringer 
ham på sporet af ulovlige 
hestevæddeløb blandt det 
sicilianske jetset. Her stifter 
han bekendtskab med den 
forførende Rachele, som 
han har mere end svært ved 
at afvise. Tolvte bind i serien 
om Montalbano.

Carofiglio, Gianrico 
Efter al sandsynlighed
Hr. Ferdinand, 2016. 315 sider

Forsvarsadvokaten Guido 
Guerrieri overtager en sag 
om et barnemord. En gade-
handler er set nær gernings-
stedet, og da han har et 
billede af den dræbte dreng 
synes sagen oplagt, men en 
samtale med den sigtede 
og en nærmere granskning 
af akterne giver Guerreri et 
spinkelt håb om frifindelse. 
Første del i krimiserien med 
Guido Guerrieri.

De Giovanni, Maurizio
Krokodillen
People’sPress, 2015. 278 sider

Kriminalassistent Lojacone 
er på grund af beskyldninger 
om mafiaforbindelser forflyt-
tet til et pseudojob i Napoli. 
Da tre unge bliver dræbt på 
samme måde kommer han 
dog i spil igen.

Perissinotto, Alessandro
Den sidste hvide nat
Arvids, 2018. 256 sider

Krimi om det hårde stof-
misbrugsmiljø i en italiensk 
storby. Prostitution, narko-
misbrug og vold indgår i en 
uhellig alliance. Og hvem kan 
gøres sig til bøddel og dom-
mer, når man skal hjælpe 
ofrene og bekæmpe de vær-
ste forbrydere i det barske 
miljø? Anden del i krimiserien 
med Anna Pavesi.

Norge

Bakkeid, Heine T.
Jeg vil savne dig i morgen
Lindhardt og Ringhof, 2019. 335 sider

Den tidligere politimand 
Thorkild Aske er netop 
blevet løsladt efter at have 
afsonet tre år for manddrab. 
Plaget af skyld og kronisk 
smerte overtales Thorkild til 
at rejse til en lille ø i Nord-
norge for at finde en ung 
mand der er forsvundet.

Fossum, Karin
Hviskeren
Gyldendal, 2017. 313 sider

Ragna Riegel lever et stille 
og regelmæssigt liv, men så 
begynder hun at modtage 
trusselsbreve. Ragna tager 
sine forholdsregler og gør 
til sidst det, hun må gøre. 
Ragna kommer til afhøring 
hos Konrad Sejer, men 
fortæller hun sandheden? 
Trettende bind i krimiserien 
med Konrad Sejer.

Holt, Anne
En grav til to
Modtryk, 2019. 362 sider

I Oslo har stjerneadvoka-
ten Selma Falck mistet job, 
status og familie på grund af 
ludomani. Hun er nu tvunget 
til at hjælpe sin tidligere 
chef, hvis datter er anklaget 
for doping og udelukket fra 
landsholdet i langrend. Det 
kræver sine ofre. Første bind 
i serien om Selma Falck.

Horst, Jørn Lier 
Det inderste rum
Modtryk, 2019. 350 sider

Den tidligere drabschef 
William Wisting får af 
rigsadvokaten til opgave at 
undersøge omstændighe-
derne i tilknytning til en højt 
profileret politikers død. 
I politikerens fritidshytte 
befinder der sig valuta for 80 
millioner kroner. Hvor stam-
mer pengene fra og hvordan 
er dehavnet der? Ottende 
bind i krimiserien med Wil-
liam Wisting.
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Nesbø, Jo 
Tørst
Modtryk, 2017. 523 sider

I Oslo bliver unge kvinder 
dræbt og deres blod druk-
ket. Tidligere politiinspek-
tør Harry Hole bistår med 
politiet med sagen, hvor den 
blodtørstige gerningsmand 
viser sig at have et person-
ligt regnestykke at gøre 
op med Hole. Ellevte bind i 
krimiserien med Harry Hole.

Staalesen, Gunnar 
Udenfor er hundene
Gyldendal, 2019. 314 sider

En aften er Varg Veum ved 
at blive kørt ned. Tilfældigt? 
Eller hænger det sammen 
med en tidligere overgrebs-
sag, som Veum fejlagtigt 
var sigtet i? Nittende bind i 
serien med Varg Veum.

Skotland

MacBride, Stuart
Blodvejen
HarperCollins Nordic, 2018. 479 sider

I Aberdeen er kriminalkom-
missær Logan McRae optaget 
af en sag om en afdød kol-
lega, der genopstår fra de 
døde, og en anden kollega, 
der tilsyneladende har begået 
selvmord. Har det mon noget 
med en forsvundet treårig at 
gøre? Tredje del i krimiserien 
med Logan McRae.

Parry, Ambrose
Al kødets gang
Modtryk, 2018. 395 sider

I viktoriatidens Edinburgh 
involveres en medicinstu-
derende og en tjenestepige 
i en mordsag, og de må 
arbejde sammen til trods 
for deres dårlige kemi. De 
får hjælp af lægen James 
Simpson, der forsker i anæ-
stesi og laver medicinske 
eksperimenter. Ambrose 
Parry fællespseudonym for: 
Christopher Brookmyre og 
Marisa Haetzman.

Rankin, Ian
Gamle fjender
Klim, 2017. 372 sider

Hvordan hænger et 40 år 
gammelt uopklaret mord 
sammen med et ulmende 
opgør i Edinburghs under-
verden? John Rebus får 
sin sag for i det spegede 
opklaringsarbejde, der både 
involverer hvidvaskning af 
penge, korruption og ikke 
mindst hans gamle ærke-
fjende Big Ger Cafferty. Bind 
enogtyve i krimiserien med 
John Rebus.

Sverige

Ahnhem, Stefan
Motiv X
Lindhardt og Ringhof, 2018. 438 sider

En syrisk dreng findes brutalt 
myrdet i en vaskemaskine. 
Det bliver startskuddet på 
en lavine af hændelser som 
kombinerer racisme med 
pædofili og en seriemorder. 
Fjerde del i krimiserien med 
Fabian Risk.

Bengtsdotter, Lina
Francesca
People’sPress. 2019. 376 sider

Kriminalinspektør Charlie 
Lager drages igen mod sin 
klaustrofobiske barndoms-
by, hvor ikke blot hendes 
egne familiehemmeligheder 
ligger begravet. Hvem lagde 
f.eks. låg på efterforsknin-
gen, da den unge Francesca 
forsvandt for år tilbage, 
og hvorfor føler Charlie sig 
draget mod hendes skæbne. 
Anden del i krimiserien med 
Charlie Lager.

Jackson, Stina
Sommermørke
Lindhardt og Ringhof, 2018. 303 sider

I tre år har Lelle ledt efter sin 
datter Lina, der forsvandt, 
mens hun ventede på bus-
sen. Nu er endnu en pige, 
der ligner Lina, forsvundet, 
og Lelle fatter håb.

Jungstedt, Mari 
Et forjættet land
People’sPress, 2018. 300 sider

På Gran Canaria findes 
svenske Linda død i sit hus. 
Journalist Sara Moberg og 
ekspolitimanden Kristian 
Wede bliver inddraget i efter-
forskningen. Men så bliver en 
turistbus og efterfølgende 
en restaurant sprængt i 
luften. Kan de tre sager være 
forbundet? Anden del af Gran 
Canaria serien.

Kepler, Lars
Lazarus
Gyldendal, 2018. 555 sider

Joona Linna er stadig ikke 
helt tilbage på sin gamle 
plads i politiet, da man 
finder hans afdøde hustrus 
kranium i en fryser hos et 
mordoffer i Oslo. Han drages 
igen ind i jagten på en 
grusom morder, hvis modus 
i skræmmende grad ligner 
den dræbte seriemorder, 
Jurek Walters. Syvende bind 
i krimiserien med Joona 
Linna.
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Sarenbrant, Sofie
Bag din ryg
People’sPress, 2018. 374 sider

Jenny er frisør i den hot-
teste salon i Stockholm og 
forelsket i ejeren. Da der 
kommer en ny og hemmelig-
hedsfuld frisør, bliver Jenny 
dødeligt jaloux. Inden længe 
bliver hun også mistænkt 
for mord, da to af salonens 
kunder bliver stukket ihjel 
med hendes sakse.

Sten, Viveca
I dårligt selskab
People’sPress, 2019. 503 sider

Narkobagmanden Andreis 
Kovac er hustrumishandler, 
og nu vil Nora Linde og Tho-
mas Andreasson have hans 
kone til at vidne i en retssag 
mod ham. Men kan Nora 
og Thomas beskytte hende 
imod en mand, for hvem et 
svigt er værre end døden? 
Niende bind i krimiserien 
med Thomas Andreasson.

Tyskland

Bottini, Oliver
Jægere i natten
People’s Press, 2016. 284 sider

Krimi fra Freiburg, hvor 
Louise Bonì er på vej videre 
med sit liv. Samtidig invol-
veres hun og kollegaerne 
på mere end én måde i en 
kompliceret sag med en for-
svunden pige og flere mord 
- og måske flere mordere? 
Fjerde bind i krimiserien med 
Louise Bonì.

Neuhaus, Nele
Ulven 
People’sPress, 2018. 475 sider

Pia Kirchhoff og hendes chef 
Oliver von Bodenstein får til 
opgave at opklare mordet 
på en mishandlet teenager, 
som findes druknet. Men 
sagen viser sig at være 
sprængfarlig, og snart er 
spørgsmålet, hvem man kan 
stole på. Tredje del i krimi-
serien med Pia Kirchhoff og 
Oliver von Bodenstein.

USA

Burke, James Lee
Verdens lys
Hovedland, 2016. 613 sider

Politimanden Dave Robi-
cheaux bliver konfronteret 
med en seriemorder, der 
truer hans familie på livet, alt 
imens han også har hænder-
ne fulde med ondskabsfulde 
oliebaroner og en sheriff 
med et horn i siden på ham. 
Tyvende del af krimiserien 
med Dave Robicheaux.

Castillo, Linda
I al hemmelighed 
Hr. Ferdinand, 2019. 373 sider 

En 18-årig amishdreng findes 
død i en lade, der er brændt 
ned til grunden. Politichef 
Kate Burkholder skal løse 
sagen, hvor alle helst holder 
sig for sig selv. Snart viser 
det sig, at den dræbte ikke 
var en af Guds bedste børn. 
Tiende del i krimiserien med 
Kate Burkholder.

Child, Lee
Lærepenge
Jentas, 2018. 397 sider

En skummel handel er ved 
at finde sted i Tyskland. En 
ukendt amerikaner kræver 
svimlende 100 millioner dol-
lars, men hvad kan købe for 
det beløb? I samarbejde med 
både FBI og CIA må militær-
politimanden Jack Reacher 
træde til for at forhindre en 
katastrofe.

Connelly, Michael 
To slags sandhed
Klim, 2018. 320 sider

Samtidig med at San Fernan-
do-politiet, hvor Harry Bosch 
arbejder som frivillig, står 
med et brutalt dobbeltdrab, 
står en af hans drabssager, 
der er 30 år gammel, til at 
blive genåbnet på grund af 
tilsyneladende nye beviser. 
Syttende bind i krimiserien 
med Harry Bosch.

Gerritsen, Tess
Gravkammeraet
Jentas, 2019. 335 sider

Fundet af en mumie under 
Crispin Museum i Boston, 
får stor mediebevågenhed. 
Desværre viser det sig at det 
mumificerede lig er af nyere 
dato. Drabsefterforsker 
Jane Rizolli og retsmedici-
ner Laura Isles må handle 
hurtigt, før endnu en kvinde 
ender som mumie. Syvende 
bind i krimiserien med Riz-
zoli og Isles.
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Aira, César
En episode i en  
landskabsmalers liv
Tiderne Skifter, 2012. 92 sider

Under en rejse gennem 
1800-tallets Argentina bliver 
den tyske landskabsmaler 
Johann Moritz Rugendas 
ramt af lynet og kommer 
slemt til skade. Den vold-
somme oplevelse ændrer 
både hans liv og kunst.

Auster, Paul
Rapport fra  
de indre landskaber
Lindhardt og Ringhof, 2013. 332 sider

65-årige Paul Auster ser til-
bage på de ”du’er” han har 
været i forskellige stadier af 
sit liv fra barn til ungdomsti-
den i USA og Paris. Austers 
”du” graver dybt i hukom-
melsen, og finder højde-
punkterne i barndommen, 
samt forhåbninger og be-
sværligheder i ungdommen. 
Anden del af Vinternoter.

Barnes, Julian
Tidens støj
Tiderne Skifter, 2016. 202 sider

Roman om den sovjetiske 
komponist, Dmitrij Sjostako-
vitj (1906-1975), hvis kunst-
neriske ideer og komposi-
tioner ikke altid levede op til 
den officielle partilinje.

Baronsky, Eva
Hr. Mozart vågner op
Hovedland, 2012. 315 sider

Wolfgang Amadeus Mozart 
vågner op i et moderne 
Wien anno 2006 med 
køretøjer uden heste, lys og 
varme uden ild og musik der 
kommer ud af en underlig 
boks. Snart indtager han 
under falsk identitet igen 
den musikalske scene som 
komponist, koncertpianist 
og tilmed jazzmusiker.

Bernhard, Thomas
Træfældning
Basilisk, 2013. 214 sider

Fortælleren sidder til et 
kunstnerisk selskab og 
betragter de øvrige gæster 
og værtsparret med foragt, 
mens han kører en indre 
monolog om sin lede.

Buarque, Chico
Fortabt i Budapest
Jensen & Dalgaard, 2015. 145 sider

José Costa er en forfængelig 
og selvoptaget ghostwriter 
med interesse for sprog. I 
Budapest forelsker han sig i 
ungarsk og i kvinden Kriska. 
Han forlader alt hjemme 
i Brasilien for at dyrke sin 
forelskelse og måske endelig 
finde anerkendelse som 
rigtig forfatter.

Dicker, Joel
Sandheden om Harry 
Quebert-sagen
Rosinante, 2014. 693 sider

Den unge forfatter Marcus 
Goldman har skrivebloke-
ring og søger hjælp hos sin 
mentor, forfatteren Harry 
Quebert i en lille amerikansk 
by, men ender med at 
hjælpe med opklaringen af 
det mord på forfatterens 15-
årige muse og elskede, Nola, 
som Quebert anklages for.

Énard, Mathias 
Kompas
Gyldendal, 2018. 458 sider

Musikologen Franz ligger 
hvileløs i sin seng og glider 
ind og ud af feberdrømme 
og minder. I tankerne 
genbesøger han de vigtigste 
kapitler i sit liv: den store 
kærlighed til Sarah, orientali-
sterne og de store musikere 
og litterater.

Enrigue, Álvaro 
Sæt og match
Gyldendal, 2017. 271 sider

Fabulerende historisk roman 
der finder sted i 1500-tallet. 
En tenniskamp mellem den 
italienske maler Caravag-
gio og den spanske digter 
Francisco de Quevedo er 
den røde tråd i fortællingen 
som også omhandler politik 
og kunst.

Espedal, Tomas
Biografi - (glemsel) ; Dagbog - 
(epitafer) ; Breve - (et forsøg)
Batzer & Co, 2013. 391 sider

Fortælleren mister først sin 
mor og dernæst sin kone 
kort tid efter. Ved at skrive 
erindringsbilleder bearbej-
der han sin sorg og funderer 
over skrivningens og littera-
turens betydning.

Grøndahl, Jens Christian
Inde fra stormen 
Gyldendal, 2019. 203 sider

Forfatteren Adam Huus 
befinder sig i et vakuum: han 
har ikke kunnet skrive i flere 
år, hans kone flytter for en 
stund, og der er knas i flere 
af hans relationer. Dertil 
hvirvles han ind i et #MeToo 
stormvejr.

Kunstnere 
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Halliday, Lisa
Asymmetri
Politiken, 2018. 294 sider

I New York begynder Alice, 
en ung redaktør, en affære 
med Ezra Blazer, en verdens-
berømt, ældre forfatter. I 
Londons Heathrow Luft-
havn bliver Mr. Jaafari, en 
irakisk-amerikansk økonom, 
tilbageholdt. Hvad forbinder 
disse tre menneskers liv?

Haller, Bent
Abelone på Bangsbo
Lindhardt og Ringhof, 2017. 366 sider

Den unge Abelone kommer 
i huset på godset Bangsbo 
i Nordjylland i slutningen af 
1890’erne. Godset er sam-
lingspunkt for datidens store 
danske kunstnere og her kan 
alting ske.

Harstad, Johan
Max, Mischa &  
Tet-offensiven
C&K, 2018. 1070 sider

Den succesfulde teaterin-
struktør Max Hansen emi-
grerede som 13-årig sammen 
med sin familie fra Stavanger 
til New York. Året var 1989, 
og i årene efter måtte Max 
kæmpe sig vej i verden, først 
med sjælevennen Mordecai, 
siden med billedkunstneren 
Mischa.

Hemingway, Ernest
Der er ingen ende på Paris 
- den reviderede udgave
Lindhardt og Ringhof, 2013. 271 sider

Forfatterens (1898-1961) 
erindringer fra sit ophold i 
Paris i årene 1921-1926 med 
omtale af sin begyndende 
litterære virksomhed og por-
trætter af nogle af de kolle-
gaer han traf, f.eks Gertrude 
Stein, Ezra Pound, James 
Joyce og Scott Fitzgerald.

Holst, Hanne-Vibeke
Knud, den store
Gyldendal, 2013. 577 sider

Knud Holst (1936-1995) 
vokser op i et indremis-
sionsk hjem i Vendsyssel. 
Han opdager sin lyst til og 
sit talent for at skrive, og får 
både sin Kirsten og et aner-
kendt forfatterskab. Men 
det krakelerer og langsomt 
begynder både kærlighed 
og litterær anerkendelse at 
falde fra hinanden.

Houellebecq, Michel
Kortet og landskabet
Rosinante, 2012. 317 sider

Kunstneren Jed Martin lever 
helst i det skjulte, men får 
stor succes, bl.a. med et por-
træt af forfatteren Houelle-
becq, der kort efter myrdes 
meget brutalt.

Hustvedt, Siri
Den flammende verden
Lindhardt og Ringhof, 2014. 439 sider

Om den fiktive kunstner 
Harriet Burdens liv og kunst-
neriske eksperimenter i en 
mandsdomineret verden. 
Et fragmenteret puslespil 
af anmeldelser, interviews 
og bidrag fra menneskene 
omkring hende afslører lang-
somt kunstnerens sande jeg.

Klaussmann, Liza
Villa America
Politiken, 2015. 492 sider

Villa America danner i 
1920’erne rammen om en 
flamboyant kunstnerkoloni 
ved Den Franske Riviera. 
Ægteparret Sara og Gerald 
Murphy lever deres drømme 
ud med Scott Fitzgerald, 
Hemingway og Picasso som 
hyppige gæster, indtil en 
fremmed bryder kredsen.

Kraus, Chris
I love Dick
Gyldendal, 2017. 302 sider

Delvis selvbiografisk roman 
om den kvindelige kunstner 
Chris, der forelsker sig i den 
belæste Dick. Chris er gift 
med den ældre, intellek-
tuelle Sylvere. Da de ikke 
længere har et seksuelt 
forhold, begynder de at lege 
med forelskelsen og skriver 
sammen breve til Dick.

Kushner, Rachel
Flammekasterne
Gyldendal, 2015. 407 sider

Besat af motorcykler og 
eksperimenterende kunst 
hvirvles den unge kvinde 
Reno ind i kunstnermiljøet 
i New York og den ældre 
mand Sandro.

Lerner, Ben
22:04 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 263 sider

En ung forfatters kamp med 
forventningerne, fremtiden, 
tankerne og livet i bevæ-
gelse. Hensat til New York 
i tiden mellem orkanerne 
Irene og Sandy.

Luiselli, Valeria 
De vægtløse
C&K, 2017. 178 sider

En mexicansk forfatterinde 
føler sig fanget i livet med 
ægtemand og to små børn. 
Hun skriver på en roman om 
da hun boede i New York, og 
forfalskede en oversættelse 
af digteren Gilberto Owen, 
og snart blandes hans for-
tællerstemme med hendes.

McLain, Paula
Madame Hemingway 
People’s Press, 2013. 427 sider

I 1921 møder Hadley den 
unge Ernest Hemingway, der 
kæmper for at bryde igen-
nem som forfatter. De forel-
sker sig, bliver gift og rejser 
sammen til Paris, hvor livet 
leves i overhalingsbanen.
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Musso, Guillaume
Et atelier i Paris
Lindhardt og Ringhof, 2018. 415 sider

Kriminalbetjenten Made-
line Greene og forfatteren 
Gaspard Coutances mødes 
tilfældigt i et udlejningshus 
i Paris. Huset har tilhørt 
en afdød kunstmaler, hvis 
malerier siden er forsvun-
det. Madeline og Gaspard 
beslutter sig for sammen at 
opspore de meget omtalte 
malerier. Anden del af Op-
kald fra en engel.

Nescio
Små titaner
Jensen & Dalgaard, 2018. 185 sider

Otte hollandske noveller fra 
begyndelsen af 1900 med 
fokus på kunstnerlivet, fat-
tigdom, livets og kontorar-
bejdets meningsløshed og 
andre eksistentielle spørgs-
mål. Nescio er pseudonym 
for Jan Hendrik Frederick 
Grönloh.

Östergren, Klas
Gentlemen
Rosinante, 2019. 461 sider

Forfatteren Klas Östergren 
flytter ind hos den tidligere 
bokser og jazzpianist Henry 
Morgan og dennes psykisk 
ustabile digterbror Leo og 
fortæller historien om deres 
usædvanlige liv.

Park, David
Poeternes hustruer
Jensen & Dalgaard, 2017. 336 sider

Roman om tre stærke 
kvinders liv. Catherine, 
engelske William Blakes 
hustru, Nadezjda, rusiske 
Osip Mandelstams hustru, 
og Lydia, en nutidig, fiktiv 
irsk digters hustru. De lever 
i forskellige tidsperioder, i 
forskellige lande, men fælles 
for dem er, at de er gift med 
en digter.

Pérez-Reverte, Arturo
Den tålmodige snigskytte
Cicero, 2015. 221 sider

Sniper er en legendarisk 
graffitikunstner, som ingen 
rigtig kender, men som er 
absolut trendsættende. 
Kunsthistorikeren Lex påta-
ger sig at opspore ham for et 
kunstforlag, men også andre 
er på sporet af ham.

Rachman, Tom
Den italienske mester
Politiken, 2019. 345 sider

Charles Bavinsky er søn af en 
excentrisk kunstner, hvilket 
påvirker hele hans livsfor-
løb. Trods farens egoistiske 
adfærd elsker Charles ham 
ubetinget og forsøger på 
alle måder at opnå farens 
anerkendelse. Handlingen 
udspiller sig fra 1955-2018.

Skowronek, Nathalie
Karen og mig
Arvids, 2012. 111 sider

Fortællingen om Karen 
Blixens liv i Afrika blandes 
med fortællingen om jeg-
personen, der i skikkelse af 
en ung, usikker pige senere 
får modet til selv at springe 
ud som forfatter.

Starnone, Domenico
Drilleri
Grif, 2018. 211 sider

En underfundig roman om 
den 75-årige kunstner Dani-
ele og hans livlige og gam-
melkloge 4-årige barnebarn 
Mario, der skal passes et par 
dage, mens hans forældre er 
bortrejst.

Saabye Christensen, Lars 
Magnet
C&K, 2016. 748 sider

Roman om den tårnhøje 
Jokum, som i 1970’ernes 
norske universitetsmiljø 
finder sin Synne, erklærer, at 
han vil elske hende rask, gør 
karriere som kunstfotograf 
i San Fransisco, og næsten 
mister sig selv i bestræbel-
serne på at udleve Synnes 
ambitioner.

Tartt, Donna
Stillidsen
Lindhardt og Ringhof, 2014. 836 sider

Theo er 13 år, da han på 
mirakuløs vis overlever en 
eksplosion på et kunstmu-
seum i New York, mens 
hans mor omkommer. Ved 
eksplosionen kommer Theo 
i besiddelse af et værdifuldt 
kunstværk, som moderen 
elskede, og som senere 
trækker Theo ind i kunstens 
kriminelle underverden. Vi 
følger Theos dannelsesrejse     

Thompson, Anne
Din hengivne 
- et ægteskabsdrama om 
Mette og Paul Gauguin
Gyldendal, 2014. 444 sider

Paul og Mette Gauguins 
veje skilles da Paul i 1885 
vælger at rejse til Paris for 
at forfølge sine kunstneriske 
ambitioner og efterlader 
kone og fem børn i Køben-
havn. Et stærkt portræt af 
en selvstændig og utraditio-
nel kvindes udfordring; kær-
ligheden til en kompromisløs 
kunstner.

Vigan, Delphine de
Baseret på en sand historie 
People’sPress, 2016. 314 sider

Forfatteren har skrevet en 
bog, der har givet hende 
international succes. Men al 
virakken efterlader hende 
sårbar og desperat og hun 
er derfor et let offer, da 
hun møder den mystiske og 
manipulerende kvinde L, der 
hurtigt bliver en meget stor 
del af hendes liv.

Vila-Matas, Enrique
Der er aldrig nogen  
ende på Paris
Basilisk, 2018. 288 sider

Jeg-personen fortæller 
om Paris, sit eget litterære 
forfatterskab og om Ernest 
Hemingway, som han 
beundrer. Hovedpersonen 
skildrer byen igennem egne 
oplevelser og fortid, og den 
litterære historie som byen 
bærer på.
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Aciman, André
Call me by your name 
Rosinante, 2018. 302 sider

Unge Elios bor med sine 
forældre ved den italienske 
riviera. En sommer ankom-
mer manden Oliver, som er 
lidt ældre end Elios. Oliver 
skal bo der et stykke tid og 
hjælpe Elios’ far. Snart op-
står der kærlighed og erotik 
imellem de to mænd.

Adichie, Chimamanda Ngozi
Americanah
Gyldendal, 2014. 512 sider

Ifemelu og Obinzi fra Nigeria 
er forelskede, men bliver 
splittede, da Ifemelu får 
et stipendium til USA, og 
Obinzi må leve som illegal 
immigrant i London. Begge 
opdager hvad det vil sige at 
være sort. Men hvad med 
kærligheden?     

Ahern, Cecelia
Kunsten at forelske sig
Gyldendal, 2015. 337 sider

Christine møder Adam, da 
han er ved at springe ud fra 
en bro, og indgår en pagt 
med ham. På 14 dage skal 
hun overbevise ham om, at 
livet er værd at leve, men 
det bliver ikke uden kompli-
kationer.

Andersson, Lena
En roman om kærlighed
Lindhardt og Ringhof, 2015. 189 sider

Ester forelsker sig i kunstne-
ren Hugo og de har et kort-
varigt forhold. Selvbedraget 
stiger, da hendes kærlighed 
ikke bliver gengældt. Esters 
historie fortsætter i Uden 
personligt ansvar, 2015.

Baldwin, James
Giovannis værelse
Gyldendal, 2019. 229 sider

Mens hans forlovede, Hella, 
er på rundrejse i Spanien, 
forelsker David sig i den ita-
lienske bartender, Giovanni. 
Snart flytter han ind hos Gio-
vanni, men da Hella vender 
tilbage til Paris tre måneder 
senere, er David tvunget til 
at vælge mellem de to.

Barnett, Laura
Tre gange os to
People’s Press, 2016. 424 sider

Eva og Jims veje krydses, da 
de som unge mødes i 1958. 
Vi følger tre udgave af Eva 
og Jims fremtid - sammen 
og hver for sig - og deres 
kærlighedshistorie, som den 
udfolder sig i de tre forskel-
lige handlingsforløb.

Bergsveinn Birgisson
Svar på Helgas brev
C&K, 2013. 120 sider

Brevroman fra Island. En 
gammel fårebonde skriver 
et langt brev til Helga, som 
han havde et kort og meget 
hektisk kærlighedsforhold 
til og som han hele livet har 
bevaret en længsel efter.

Boberg, Thomas
Africana - rejseroman
Gyldendal, 2019. 437 sider

Rebecca har rødder i Ghana 
og rejser dertil som radio-
journalist sammen med sin 
nye kæreste, Thomas, der er 
rodløs og på én og samme 
tid rejser væk fra noget og 
hen imod noget andet.

Christensen, Brian Dan
Vejen til Alberta
Lindhardt og Ringhof, 2018. 334 sider

Den 62-årige amerikaner 
Howard Walker fortæller 
om sit liv til en båndoptager. 
Han gør det for sig selv og 
for at huske. Men det er ikke 
alt man ønsker at huske.

Colgan, Jenny
Den lille butik med 
de lykkelige slutninger
Cicero, 2018, 338 sider

29-årige Nina Redmond 
elsker at finde det rigtige 
match mellem bøger og 
lånerne på biblioteket. Men 
da biblioteket lukker, øjner 
hun muligheden for at skabe 
sig et nyt liv som boghandler 
i Skotland.

Green, Giselle
Kære far
Palatium, 2019. 438 sider

Nate, Jenna og Adam; 3 ulyk-
kelige mennesker med et 
fælles ønske om kærlighed 
og omsorg, finder hinanden 
ved tilfældighedernes spil. 
Undervejs spænder forvik-
linger og fortielser ben for 
deres relation, men et ægte 
ønske om at finde lykken 
leder dem tilbage på rette 
spor.

Eugenides, Jeffrey 
Bryllupsintrigen
Gyldendal, 2012. 447 sider

3 unge er på vej ud af college 
i 1982. Vi følger Madeleine, 
der elsker Victoriatidens 
forfattere og Leonard, men 
Mitchell elsker til gengæld 
Madeleine. På vej ud i 
verden møder de både følel-
sesmæssige og intellektuelt 
svære udfordringer.

Kærlighed
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George, Nina
Det litterære apotek
Bazar, 2016. 395 sider

Jean Perdu ejer en flydende 
bogbutik i Paris og har 
længe hjulpet andres nød-
stedte følelser, men nu må 
han dog efter 20 år endelig 
forsøge at kurere sit eget 
knuste hjerte.

Haig, Matt
Når tiden går i stå
Modtryk, 2018. 330 sider

Historielæreren Tom Hazard 
har en hemmelighed. Han er 
født i 1581, og dermed mere 
end 400 år gammel. Hvis han 
ikke knytter bånd eller for-
elsker sig, vil ingen opdage 
hans hemmelighed. Men er 
det menneskeligt muligt ikke 
at knytte og forelske sig?

Haruf, Kent
Vores sjæle om natten
Rosinante, 2016. 186 sider

Den 70-årige Addie Moore 
bor alene og har svært ved 
at falde i søvn. En aften i 
maj aflægger hun sin nabo, 
enkemanden Louis, et 
uventet besøg. Dagen efter 
pakker Louis sin pyjamas og 
tandbørste.

Hemingway, Ernest
Farvel til våbnene
Lindhardt og Ringhof, 2009. 327 sider

Tragisk kærlighedsaffære 
mellem en engelsk syge-
plejerske og en amerikansk 
ambulancechauffør ved 
den italienske front under 1. 
verdenskrig.

Hoover, Colleen
Det ender med os
Lovebooks, 2017. 409 sider

Lily møder Ryle som er alt 
hvad hun har drømt om. 
Men langsomt går det op 
for Lily, at Ryle bærer på en 
fortid, en voldelig fortid, der 
truer med at knuse deres 
lykke.

Jansson, Anna
Skæbnegudinden  
fra Salon d’Amour
Turbine, 2016. 361 sider

Angelika ejer ”Salon 
d’Amour”, hvor hun foruden 
at klippe landsbybeboernes 
hår, forsøger at bringe folk 
sammen. Men finder hun no-
gensinde selv kærligheden?

Jón Kalman Stefánsson
Historien om Asta 
- hvor går man hen hvis der 
ingen vej er ud af verden?
Batzer, 2018. 470 sider

Familiefortælling med 
livsfilosofiske betragtninger 
om islandske Asta, der fødes 
som et kærlighedsbarn, men 
tidligt rammes af kærlig-
hedens bagside. Gennem 
den døende far Sigvaldis 
erindringer og breve fra den 
ældre Asta fortælles om 
familiens liv.

Kawakami, Hiromi
Senseis mappe
Hr. Ferdinand, 2013. 220 sider

38-årige Tsukiko støder 
tilfældigt på sin gamle lærer 
fra gymnasiet på en lokal 
bar. Deres forhold udvikler 
sig langsomt fra et tilfældigt 
bekendskab til et intenst 
kærlighedsforhold.

Krien, Daniela
Engang vil vi fortælle  
hinanden alt
Arvids, 2015. 179 sider

17-årige Maria bor hos sin 
kæreste Johannes nær 
grænsen mellem Øst- og 
Vesttyskland. DDR er gået i 
opløsning og Maria er i tvivl 
om hvad hun vil med sit 
liv. Men en dag møder hun 
den noget ældre Henner fra 
nabogården.

Kundera, Milan
Tilværelsens ulidelige lethed
Gyldendal, 2005. 261 sider

I årene efter 1968 lever 
kirurgen Tomas i Prag som 
vinduespudser, takket være 
sine kontroversielle politiske 
meninger.

Kwan, Kevin
Millionæren fra Singapore
Hr. Ferdinand, 2019. 472 sider

Da Rachel og Nicholas falder 
for hinanden i New York, ved 
hun ikke, at han er en af Sin-
gapores mest eftertragtede 
unge mænd. Men et bryllup i 
hans hjemby Singapore ven-
der op og ned på hendes liv.

Marías, Javier
Forelskelser
Gyldendal, 2014. 363 sider

Hver morgen spiser Maria 
Dolz morgenmad på en lille 
cafe i Madrid. Over maden 
betragter hun det lykkelige 
ægtepar Deverne, der også 
er faste gæster. Det kom-
mer derfor som et chok, da 
hun opdager, at manden 
er dræbt ved et brutalt 
overfald.

Martin-Lugand, Agnès 
Livet er let, bare rolig
Politiken, 2019. 238 sider

Efter forholdet til Edward i 
Irland gik i stykker er Diana 
tilbage i Paris, hvor hun prø-
ver at starte på en frisk. På 
kærlighedsfronten tilsmiler 
lykken Diana i mødet med 
søde og betænksomme 
Olivier, men et gensyn med 
Edward får Diana til at revur-
dere hele hendes tilværelse i 
Paris. Anden del af Lykkelige 
mennesker læser og drikker 
kaffe.
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Moyes, Jojo
Stadig mig
Cicero, 2018. 457 sider

Louisa Clark er rejst fra Eng-
land til New York, hvor hun 
skal være personlig assistent 
hos en rig familie. Kæresten 
er blevet hjemme, og efter 
noget knas danner Louisa 
par med en newyorker. 
Forviklinger og uventede 
begivenheder tvinger Louisa 
til at gøre op med sig selv, 
hvordan hun egentlig vil leve 
sit liv. Tredje del af Mig før 
dig.

Mørk, Christian 
Kujonen
Gyldendal, 2017. 285 sider

Forfatteren Andreas forføres 
i yderste potens af den ma-
nipulerende krimiforfatter, 
Kris Power. Forelskelsen er 
farlig og fører til alverdens 
trængsler for Andreas, der 
beslutter at skrive en bog 
om sin besættelse.

Nicholls, David
Os
Gyldendal, 2015. 483 sider

Douglas elsker sin kone 
overalt på jorden. Det kom-
mer derfor som et kæmpe 
chok for ham, da hun en sen 
nattetime bekendtgør, at 
hun mener de er nået til vejs 
ende. Desperat planlægger 
Douglas en dannelsesrejse 
ned gennem Europa med 
deres temmelig håbløse 
teenagesøn Albie, men det 
er som om hans familie 
ikke sætter pris på alle hans 
anstrengelser.

Pérez-Reverte, Arturo
Tangodanseren
Cicero, 2014. 443 sider

Max Costa møder smukke 
og rige Mecha Inzunza og 
komponisten Troeye på en 
luksusliner i 1928. Han viser 
dem den oprindelige tango i 
Buenos Aires slumkvarterer 
og indleder en lidenskabe-
lig kærlighedsaffære med 
Mecha.

Richard, Emmanuelle 
For at mærke huden
Etcetera, 2017. 250 sider

Den navnløse, kvindelige 
jeg-person længes efter 
kærlighed og samhørighed 
efter et afsluttet forhold. 
Hun møder manden E som 
først frastøder hende, men 
langsomt udvikler de først et 
venskab og siden et kærlig-
hedsforhold. Men er E stadig 
forelsket i sin ekskæreste?

Roberts, Nora
Løgneren
Flamingo, 2017. 499 sider

Shelby Foxworth mister sin 
mand i en drukneulykke. 
Hun tager sin lille datter med 
hjem til familien i Tennessee, 
for at komme til hægterne. 
Men Shelbys mand har 
været en stor løgner, og 
hans bedrag trækker ringe i 
vandet.

Roy, Arundhati
Ministeriet for  
den ypperste lykke
Rosinante, 2018. 488 sider

I Delhis gamle bydel fødes 
den længe ventede søn 
Aftab som hermafrodit. Hen-
des historie væves senere 
sammen med Tilos, på den 
gravplads, Aftab, nu Anjum, 
har gjort til sit hjem. En 
panoramisk mosaik over den 
nyere indiske historie.

Sabroe, Morten 
Love me Do
Politiken, 2017. 335 sider  

En indespærring i en ele-
vator i New York får store 
konsekvenser for Morten 
Sabroe, der er tæt på at gå 
i opløsning af oplevelsen. 
Hændelsen får ham til at 
tage sit liv op til overvejelse. 

Said, Kurban 
Ali & Nino 
- en kærlighedshistorie
Vandkunsten, 2008. 247 sider

En Romeo og Julie historie 
om muslimske Ali og kristne 
Nino, der i årene op til og un-
der den russiske revolution 
bor, mødes og forelsker sig 
i byen Baku. I grænselandet 
mellem Europa og Asien er 
de symbolet på de to for-
skellige kulturer, religioner 
og verdensopfattelser.

Steensballe, Ditte
Lejligheder
- en kærlighedshistorie
People’s Press, 2015. 173 sider

Året er 2002 da Ditte møder 
Jakob Ejersbo til en forlags-
fest og tiltrækkes af hans 
smil og batikfarvede trøje. 
Opmærksomheden er gen-
gældt og snart oplever Ditte 
den store kærlighed. Men 
langsomt smuldrer forholdet 
og Ditte sidder tilbage med 
en altoverskyggende sorg.

Sonnergaard, Jan 
Frysende våde vejbaner
Gyldendal, 2015. 383 sider  

50-årige Jesper lever alene 
i sin lejlighed i København. 
Han er blevet fyret fra sit 
job i postvæsenet, har 
aldrig fået sig en familie, og 
vennerne er datid. Men så 
møder han Julia og bliver 
forelsket. Og byen bliver 
(igen) mere levende. 
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Beydin, Efie 
I rette havn 
Milo, 2017. 48 sider

Fætrene Omar og Mahmoud 
er del af flygtningestrøm-
men, der vandrer på motor-
vejen i Danmark. Omars de-
pression over det skuffende 
møde med faderen adskiller 
dem både geografisk og 
mentalt. Finder de sammen 
igen, og får de lov at blive i 
Danmark? Sjette del af serien 
Gennem ild og vand. 

Bratlund, Bente 
Du lærte mig kærlighed 
Special-Pædagogisk Forlag, 2016.  
42 sider

Lille roman om en dat-
ters kærlige relation til sin 
demensramte mor. I serien 
Greyline 

Fauerby, Lene 
En iskold grav 
NDL, 2006. 139 sider

Kasper, Jeppe og Morten er 
på gletscher-vandring i Grøn-
land med Rosa. Hun er med 
på et afbud. Kasper bliver 
forelsket i Rosa, og er det nu 
helt tilfældigt, at Rosa kom 
med på turen? Findes også 
som bog med cd. 

Guillou, Jan 
Ondskaben
Special-pædagogisk forlag, 2004.  
126 sider  

Erik kommer fra en rig fa-
milie. Han er dygtig i skolen 
og er god til sport. Men 
hjemme får han bank af sin 
far. Erik lærer at slås, men 
det giver ham problemer i 
skolen. Han bliver smidt ud 
og sendt på en kostskole for 
rige folks børn.  

Helleberg, Maria
Charleston-pigen Anne  
- en historie fra 1920’erne
Bostrup, 2013. 53 sider  

Anne flytter til København 
for at være ung pige i huset. 
Familien går fallit, men Anne 
kan danse og tager på klub 
for at tjene penge.

Helleberg, Maria
Farvel og tak - en beretning 
fra 1700-tallets Danmark
Bostrup, 2013. 59 sider

Den sindssyge konge, Chri-
stian den 7., bliver under en 
rejse gode venner med liv-
lægen Struensee. Struensee 
er meget behjælpelig med 
mange ting og det bliver 
skæbnesvangert.

Kirch, Kirsten 
En gave til min kone
Special-pædagogisk forlag, 2009.  
48 sider

Ahmed har ventet 2 år på sin 
kone og sine børn. Nu er de 
endelig i Danmark.  Ahmed vil 
gerne gøre sin kone glad og 
køber en gave. Gavekøbet er 
dog lige ved at gå helt galt.                                          

Kaarsbøl, Jette
Den lukkede bog 
Specialpædagogisk forlag, 2007.  
217 sider

En ensom kvinde fortæller 
sin livshistorie. Hun er gift 
med en læge. Hun fortæller 
sin historie om mødet med 
mange kendte kultur-per-
sonligheder fra 1800-tallets 
København. Findes også 
som bog med cd. 

Lassen, Linda
Uheldet
NDL, 2016. 116 sider

Kaspers bror drukner som 
lille ved et fald fra en bade-
bro. Kasper har ved et uheld 
skubbet ham. Den historie 
vokser han op i skyggen af, 
indtil han som voksen sætter 
sig for at finde ud af, om det 
egentlig var hans skyld, eller 
om der var andre på broen.

Marx, Vibeke  
Jordbærmilkshake 
Special-pædagogisk forlag, 2006.  
88 sider

Aksel elsker og beundrer sin 
bror Bent. Da Bent starter sit 
autoværksted, hjælper Aksel 
til nat og dag for at få det til 
at løbe rundt.
Så møder Aksel Maria. Han 
ved straks, at hun er kvinden 
i hans liv og svulmer af 
stolthed, da han præsente-
rer hende for familien. Men 
efter en tid bliver Maria 
underlig. Det viser sig at hun 
har forelsket sig i Bent. 

Munck Rasmussen, Jørgen
Til Døden
NDL, 2007. 145 sider

En historisk roman fra det 
gamle Rom. Victor er gladia-
tor. Han vinder over alle sine 
modstandere og bliver en fri 
mand. Victor bliver forel-
sket i præstinden Livia - og 
hun i ham. Men for at få sin 
elskede bliver Livia nødt til 
at flygte fra templet.

Letlæst 
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Møller Jørgensen, Lene
Gave fra graven
NDL, 2016. 128 sider

Sofie arver et sommerhus, 
som ikke alle er glade for. 
Veninden Ane bliver overfal-
det og straks efter modtager 
Sofie også trusselsbreve.

Møller Jørgensen, Lene 
Sort sorg 
NDL, 2009. 136 sider

Der er nogen, der besøger 
fru Holm om natten. Kan det 
være fru Holms døde datter, 
som måske blev myrdet. Da et 
gammelt klassebillede bliver 
smidt ind af sosu-hjælperen 
Kammas brevsprække, begyn-
der hun at grave i sagen. Bil-
ledet forestiller fire piger. Hen 
over brystet på tre af pigerne 
er der tegnet sorte kors.

Nederland, Pernille
Nanna og Jakob
NDL, 2018. 135 sider

Jakob er tømrer og skal 
med et sjak istandsætte et 
gammelt gods. Hans kæreste 
Nanna skal lave mad til 
holdet. Opgaven bliver dog 
ikke let, da der om natten 
sker mystiske ting på godset 
samtidig med, at følelserne 
blomstrer.

Nyegaard, Søren
En beskidt aftale
NDL, 2018. 130 sider

Den tidligere jægersoldat 
Erik kommer i besiddelse af 
nogle papirer, som tyder på 
et hemmeligt topmøde. Erik 
og makkeren Torben tager 
af sted på en farlig mission, 
hvor de skal skjule sig for en 
gruppe lejesoldater.

Nyegaard, Søren
Modstand
NDL, 2014. 154 sider

Danmark er besat af ty-
skerne, og Peter melder sig 
i den farlige modstand mod 
tyskerne. Han fascineres af 
spændingen, men må også 
sande alvoren, da en af 
kammeraterne bliver skudt. 
Peter må tage afsked med 
kæresten Gitte og begive sig 
på flugt.

Pedersen, Irene
Nazi-arkiverne
NDL, 2009. 92 sider

De to unge Thomas og Rune 
har et venstreorienterede 
nyhedsbureau på Nørrebro 
i København. De bliver truet 
af ukendte personer, fordi 
de i deres arkiver gemmer på 
oplysninger om nynazister-
ne. Samtidig får det fatale 
konsekvenser, at deres unge 
praktikant deltager i en uan-
meldt demonstration.

Rindel, Gerd 
Den sorte engel
NDL, 2006. 127 sider

Rosa er en smuk og efter-
stræbt pige i København i 
1800-tallet. Mange mænd er 
vilde med hende, men hun 
vil kun have Albert. Hendes 
mest ihærdige tilbeder er en 
klam, gammel rig dommer. 
Da hun får nok af hans til-
nærmelser og befamlinger, 
bager hun en giftig kage til 
ham. Bliver hun dømt for 
mord? Og får hun Albert? 
Findes også som bog med 
cd. 

Rindel, Gerd
Lotterisedlen
NDL, 2013. 133 sider

I glarmesterfamilien Norm-
sted er det i 1915 husfade-
ren, der bestemmer. Men da 
Anne Marie på en lotterised-
del vinder et nymodens foto-
grafiapparat ændrer meget 
sig. Som kvinde at tjene sine 
egne penge skaber helt nye 
muligheder og magtforhold 
i familien.

Westenholz, Anders
Mona Lisa på afveje
NDL, 2005. 115 sider

En humoristisk krimi. Kunst-
eksperten Viggo Nielsen og 
to andre kunsteksperter får 
narret direktøren på Statens 
Kunstmuseum, så det ægte 
Mona-Lisa maleri til mange 
hundrede millioner bliver 
byttet med en kopi. Men kan 
de også narre både det fran-
ske og det danske politi?
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Allnutt, Luke
Vi ejer himlen
Gad, 2019. 382 sider

Rob Coates er en tilfreds 
mand. Han har kone, søn og 
et dejligt hus i London. Men 
da sønnen Jack bliver alvor-
ligt syg af kræft, trækker det 
tæppet væk under familien, 
og livets skrøbelighed viser 
sig for ham.

Backman, Fredrik
Os mod jer
People’sPress, 2018. 497 sider

Roman om byen Bjørneby og 
de menneskelige relationer, 
loyalitet, venskab og kærlig-
hed der hersker.

Benjamin, Chloe
De udødelige
Politiken, 2019. 341 sider

Fire søskende opsøger en 
spåkone, da de er henholds-
vis 7, 9, 11 og 13 år. Spåkonen 
kan forudsige folks dødsdag. 
Vi følger børnenes liv hver 
især, frem til dødsdagen 
som spåkonen forudsagde.

Bartholdy, Birgitte 
Vildfarelser
Turbine, 2016. 471 sider

Journalisten Sofus voksede 
op i et kollektiv i 1970’erne 
og 1980’erne og hans mor 
døde da han var seks år. Han 
forsøger i årevis at udrede 
omstændighederne omkring 
hendes gådefulde død som 
ingen vil tale om.

Boyne, John
Cyril Averys hjerte
Rosinante, 2017. 631 sider

Irske Cyril Avery fortæller 
om sit 70-årige liv. Han bliver 
født i 1945 og straks adop-
teret af ægteparret Avery, 
men aldrig accepteret som 
en rigtig Avery. Som homo-
seksuel må han kæmpe for 
at blive accepteret og opleve 
gensidig kærlighed.

Clegg, Bill
Har du selv haft en familie
Gyldendal, 2016. 314 sider 

Junes datter Lolly skal giftes, 
men natten inden brylluppet 
eksploderer hendes gamle 
gaskomfur, og hele familien 
undtagen June bliver dræbt. 
Vi følger June i flugten fra 
den lille by i Connecticut 
og sorgen. Foruden June 
møder man en række andre 
personer med forskellige 
relationer til de afdøde.

Énard, Mathias
Tyvenes gade 
Den Franske Bogcafé, 2015. 314 sider 

Lakhdar er en ung marok-
kansk mand, der skal finde 
sig selv i en verden, hvor det 
arabiske forår varsler store 
ændringer. Lakhdar kommer 
ud på en dramatisk rejse, 
der sender ham fra Tanger til 
Barcelona i jagten på kærlig-
heden og forståelsen af sine 
egne følelser.

Espedal, Tomas
Elsken
Batzer, 2019. 90 sider 

Kort, sprogligt kompleks og 
intens bog om den ganske 
umulige flugt fra livet.

Ferrante, Elena
Det forsvundne barn 
- voksenliv – alderdom
C&K, 2016. 543 sider.

Elena og Lila er nu voksne og 
skal leve med både de valg, 
de har truffet karrieremæs-
sigt og i privatlivet - men 
kan de også stadig leve med 
hinanden? Fjerde bind af 
Napoli-romanerne.

Foer, Jonathan Safran
Her er jeg
Tiderne Skifter, 2016. 651 sider

Fire uger i en amerikansk-jø-
disk middelklassefamilies liv 
skildres intenst og hudløst. 
Forældrene Jacob og Julia 
står på randen af skilsmisse, 
deres tre sønner er urolige 
og samtidig rammer en stor 
naturkatastrofe Israel og 
øger presset på flere fronter.

Grøndahl, Jens Christian
Tit er jeg glad 
Gyldendal, 2016. 143 sider

70-årige Elinor, som netop 
er blevet enke, ser tilbage 
på de valg hun har truffet i 
livet, konfronterer en skygge 
fra fortiden, og gør op med 
sine voksne og selvoptagede 
børn.

Han, Kang
Vegetaren
Gyldendal. 2017. 285 sider

Sydkoreansk roman om det 
indre i mennesket og dets 
friktion mod samfundets 
normer.

Hesselholdt, Christina
Virginia is for lovers
Rosinante, 2019. 188 sider

På et skelet af virkelighed 
fortælles historien om det 
grusomme mord på Derek 
og Nancy Haysom i Virginia 
i 1985.

Liv & skæbne
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Hjort, Anders
Han løber på tagene  
om natten 
Byens Forlag, 2015. 190 sider

Selvbiografisk roman om en 
ung mand, der lider af OCD. 
Han har et utal af ritualer 
og tvangshandlinger, som 
han ikke ved egen hjælp kan 
gøre sig fri af.

Høeg, Peter
Gennem dine øjne
Rosinante, 2018. 361 sider

Peter vil hjælpe sin selv-
mordstruede ven, Simon. 
Han tager kontakt til Lisa, 
som forsker i at gå ind i be-
vidstheden. Sammen rejser 
de tre tilbage til deres fælles 
børnehavetid, og genople-
ver hvordan de kunne ændre 
virkeligheden ved at gå ind i 
andres drømme.

Jama, Sofie
Et andet menneske,  
et andet liv 
Politiken, 2019. 310 sider

Somaliskfødte Baraka kæm-
per for at finde sin identitet 
i det danske samfund. Sam-
tidig glider hendes historie 
sammen med 2 andres. Den 
palæstinensiske flygtninge-
dreng Umars og den jødiske 
overklassekvinde Rosas.

Jensen, Peder Frederik 
Vold
Samleren, 2016. 380 sider  

Simon rejser på kryds og 
tværs rundt i Vestafrika. Han 
er flygtet fra det autonome 
miljø, kærligheden og fami-
lien. I Afrika konfronteres 
han med sig selv, sin voldlige 
fortid og en globaliseret 
verden. 

Jessen, Ida
Telefon
Gyldendal, 2018. 162 sider

Lisa er tilknyttet en telefon-
tjeneste, som ensomme og 
selvmordstruede mennesker 
kan ringe anonymt til. En 
aften ringer en desillusione-
ret og livstræt kvinde, som 
det viser sig, at Lisa kender 
fra år tilbage, hvor hendes 
7-årige søn blev dræbt af en 
flugtbillist. Fjerde del af Den 
der lyver.

Kehlmann, Daniel
F
Lindhardt og Ringhof, 2014. 271 sider

I 2008 er det ikke kun 
finanskrisen, der truer. Brød-
rene Martin, Eric og Iwan 
har hver især som præst, 
spekulant og kunstkender 
levet på bedrag og falskhed, 
men alting har en ende.

Kline, Christina Baker
Pigen uden navn
Gad, 2016. 326 sider

Vivian er 91 og Molly 17, og 
har begge været plejebørn 
og oplevet svigt, savn og 
længsel mod at høre til i en 
familie. De mødes i Vivians 
hus i Maine, og hvor umage 
de end synes at være, opstår 
der et livsbekræftende ven-
skab mellem dem.

Krauss, Nicole
Mørke, dybe skove
Gyldendal, 2018. 336 sider

Vi følger to personers ud-
vikling, Julian Epstein og en 
kvindelig forfatter. Epstein, 
som altid har samlet på 
luksuriøse ting, beslutter sig 
pludselig for at give alt væk 
og rejse til Tel Aviv. Forfat-
teren forlader mand og børn 
for også at rejse til Tel Aviv 
og finde sig selv.

Ley, Rosanna
Et spor af safran
Bazar, 2016. 538 sider

Nell’s mor er død og hendes 
ægteskab er i krise. En rejse 
til Marokko bliver anled-
ningen til et nyt venskab, 
afsløring af familiens hem-
meligheder og modet til at 
udleve drømmen om sin 
egen restaurant.

Lindstedt, Laura
Oneiron - en fantasi om 
sekunderne efter døden
Rosinante, 2017. 432 sider
Syv kvinder mødes i et hvidt 
rum, en slags mellemstadie 
mellem livet og den endelige 
død, hvor de hver især for-
tæller deres historie

Malmquist, Tom
I hvert øjeblik  
er vi stadig i live
C&K, 2016. 287 sider

Toms kæreste dør akut af 
leukæmi efter at have født 
en datter ved kejsersnit. Tom 
står tilbage som alenefar 
med et nyfødt barn og skal 
både håndtere sin sorg og 
de dæmoner, han har med 
sig fra barndom og ungdom.

Modiano, Patrick 
Så du ikke farer vild  
i kvarteret
Batzer, 2017. 154 sider

Forfatter og eneboer, Jean 
Daragane, bliver kontaktet 
af en mystisk fremmed som 
hævder at have fundet hans 
forsvundne adressebog, 
men herefter bliver Daraga-
ne involveret i mordet på en 
ung kvinde, som fandt sted 
mange år tidligere.

Munaweera, Nayomi
De tusind spejles ø
Cicero, 2015. 238 sider

Søstrene Yadsohara og 
Lanka flygter med deres 
familie fra borgerkrigen på 
Sri Lanka til USA i starten 
af 1980’erne. De glemmer 
aldrig legekammeraten 
Shiva og drages som voksne 
mod hjemlandet, hvor De 
Tamilske Tigre og kvinden 
Saraswathi får indflydelse på 
deres skæbne.     
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Ng, Celeste
Små påsatte brande
Hr. Ferdinand, 2018. 350 sider

Mia er kunstner og rejser 
rundt med sin datter. En 
dag kommer hun til byen 
Shaker Heights, og slår sig 
ned. Her møder hun familien 
Richardson, og mødet bliver 
skelsættende for alle parter.

Pamuk, Orhan
Den rødhårede kvinde
Gyldendal, 2019. 254 sider

Den 16-årige dreng Cem 
hyres som brøndgraver nær 
Istanbul i 1980’erne. Et stort 
svigt og en kærlighedsaf-
fære, trækker skæbnetråde 
langt frem i tiden. En lignelse 
om traditioner og moder-
nitet, om øst og vest, om 
familie og kærlighed, over 
en 30 årig periode i Tyrkiet.

Picoult, Jodi
Det store i det små
Cicero, 2018. 478 sider

Den sorte barnesygeple-
jerske Ruth anklages for 
mord på et spædbarn. Den 
efterfølgende retssag og de 
komplikationer, den med-
fører, har dybe rødder i det 
amerikanske samfund

Rickloff, Alix
Vejen til London
HarperCollins, 2018. 408 sider

Efter en skandale er Lucy 
Stanhope endt hos en skrap 
tante i krigstidens England. 
Med drømmen om en bedre 
fremtid sætter Lucy kursen 
mod London sammen med 
drengen Billy, der håber på 
at finde sin mor, men det 
umage par løber ind i proble-
mer undervejs og får brug 
for hjælp fra nye og gamle 
venner.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine 
Orkansæsonen og stilheden
Politiken, 2016. 342 sider  

Præsten Monica rejser til 
Guatemala for at mødes 
med en gammel bekendt. 
Både her og i Danmark 
møder hun mange forskel-
lige mennesker, som alle står 
over for store valg.

Richardt Beck, Hanne 
Uforudsete hændelser
Gyldendal, 2016. 393 sider  

Tre midaldrende kvinder står 
meget forskellige steder i 
livet, og har ikke tænkt på 
hinanden i mange år. En 
gammel kriminalsag om et 
forsvundet barn ripper op i 
de gamle minder og tvinger 
dem til at se sig selv og hin-
anden i øjnene. 

Roes, Michael
Venskabets historie
Vandkunsten, 2015. 343 sider

Midt under de politiske 
uroligheder i Algeriet i 1990-
erne møder en ung tysk 
feriegæst den lokale Yanis. 
Sammen udforsker de græn-
serne mellem venskabets 
facetter og den spirende 
homoseksualitet.

Romer, Knud
Kort over Paradis 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 527 sider

To fortællinger udfolder sig 
parallelt. I den ene beretter 
Knud Romer om sin deroute 
som fordrukken evigheds-
student på litteraturviden-
skab på Københavns Uni-
versitet fra 1979-1995, mens 
hans opdigtede ven, M, hvis 
far er spion i Iran under den 
kolde krig, er omdrejnings-
punktet i den anden.

Rådström, Niklas
En Marialegende
Jensen & Dalgaard, 2018. 279 sider 

En ung kvinde forsøger at 
undslippe et folkemord; en 
kunsthistoriker forsøger 
at leve sin afdøde kollegas 
liv og en aldrende Lukas 
Cranach, reformationens 
hofmaler, forsøger at redde 
sine malerier fra kejserens 
belejrende tropper.

Saniee, Parinoush
Skæbnens bog - halvtreds 
års kvindeskæbne i Iran
Gyldendal, 2013. 484 sider

Massouhmeh bor i Teheran 
og bliver forelsket i en ung 
mand. Da familien opdager 
det, tvangsgifter de hende, 
men Hamid er involveret i 
modstanden mod Shahen og 
bliver senere henrettet. Som 
mor og kvinde bliver hendes 
valg og muligheder tæt for-
bundet med Irans politiske 
forhold.

Skov, Leonora Christina
Hvor intet bryder vinden
Politiken, 2015. 355 sider

Syv forskere/kunstnere tager 
imod et arbejdsophold i en 
måned på øen Stormø ud 
for Esbjerg. De opdager, at 
de ikke kan komme i kontakt 
med omverdenen, og uhyg-
gen breder sig, mens deres 
livshistorier fortælles til 
læseren og deres indbydes 
forbindelse afsløres.

Stridsberg, Sara
Kærlighedens Antarktis
Grif, 2019. 313 sider

En myrdet kvinde fortæller 
fra dødsriget om sit korte liv 
som datter, søster, hustru, 
mor og prostitueret og 
reflekterer over væsentlige 
episoder i sit liv.

Swärd, Anne
Vera
Gyldendal, 2018. 350 sider

I 1945 ankommer 17-årige 
Sandrine til Sverige langt 
fra krigens mørke i Frankrig. 
Hendes eneste bagage er 
hendes ufødte barn og en 
hemmelighed.
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Bengtsson, Jonas T.
Submarino
People’s Press, 2007. 390 sider

Nick er vred og selvdestruk-
tiv og afreagerer med styrke-
træning og alkohol. Hans 
bror er alene med sin 6-årige 
søn, som han prøver at sikre 
en god opvækst midt i hans 
evige jagt på heroin.

Boysen, Daniel
Fordi ilden er vores
Jensen & Dalgaard, 2016. 170 sider

Barsk historie om to sø-
skende og deres voldelige 
opvækst med alkoholisme 
og pædofili. Flere år senere 
sætter storebroderen ord 
på overgrebene og fortæller 
historien til sin lillesøster.

Cunningham, Michael
Snedronningen
Gyldendal, 2015. 253 sider

Det er vinter i et nedslidt 
kvarter i New York, hvor 
brødrene Tyler og Barrett 
begge overvejer, hvad de 
skal med deres liv. Tyler 
sniffer kokain og venter på 
sit musikalske gennembrud, 
mens Barrett er blevet for-
ladt af sin kæreste.

Ejersbo, Jakob
Nordkraft
Gyldendal, 2002. 421 sider

Fortælling fra narkomiljøet 
i Ålborg i første halvdel af 
halvfemserne, hvor en 
række skæbner følges på 
deres vej mod bunden.

Korsgaard, Thomas
En dag vil vi grine af det 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 312 sider

Da Tues mor får tildelt en 
stor erstatningssum, tror 
hele familien af nu vil livet 
ude på landet blive bedre. 
Desværre skal der mere til 
for at få den dysfunktionelle 
familie på rette spor, og Tue 
opdager at der findes en 
verden udenfor den lille by 
hvor han er vokset op. Efter-
følgeren til ”Hvis der skulle 
komme et menneske forbi”. 

Kristín Ómarsdóttir
Omstrejferen
Jensen & Dalgaard, 2018. 396 sider

Hrafn strejfer omkring i 
Reykjavik på jagt efter det 
næste fix. Han omgiver sig 
med andre misbrugere men 
også med tætte venner. Og 
så drømmer han mest af alt 
om at få et barn.

Louis, Èdouard
Færdig med Eddy Bellegueule
Rosinante, 2015. 219 sider

Selvbiografisk fortælling om 
Eddy Bellegueule der ikke 
er som de andre drenge i 
den lille nordfranske flække, 
hvor han vokser op. Hans 
eneste chance er enten at 
prøve at passe ind eller at 
rejse væk.

Løager, Lasse 
Skyggefald
Three Leaves,  2016. 424 sider

Roman om hvad det gør 
ved en dreng, hvad det gør 
ved et menneske at vokse 
op med vanrøgt, afsavn, 
misbrug og ensomhed.

Pape, Morten
Guds bedste børn
Politiken, 2018. 437 sider

En ung mand bliver dræbt på 
Holmbladsgade på Amager 
af to andre unge. Nogen tror 
motivet er racistisk, andre at 
det er umotiveret vold. Men 
helt sikkert er det, at alle 
implicerede har et hårdt liv.

Pape, Morten 
Planen
Politiken, 2015. 565 sider

Morten Pape beretter i 
romanform om sin opvækst 
i den berygtede ghetto 
Urbanplanen på Amager. I 
et minisamfund præget af 
vold, mobning og overflade 
må Morten i høj grad klare 
sig selv, da forældrene bliver 
skilt.

Redondo, Dolores
Alt dette vil jeg give dig
Hr. Ferdinand, 2018. 622 sider

Da Manuels mand, Alvaro, 
bliver dræbt i en trafik-
ulykke, vikles han ind i et 
familiedrama med så mange 
skeletter i skabet at han må 
bruge alle sine ressourcer 
for at opklare de mange 
hemmeligheder, fortielser 
og løgne.

St. Aubyn, Edward
Glem det - Dårligt nyt 
- En smule håb
Gad, 2015.  450 sider

Selvbiografisk fortælling 
fra den engelske overklasse 
med pædofili, stofmisbrug, 
snobberi og dekadent 
tomhed. Første del af Patrick 
Melrose-romanerne. 

Misbrug & svigt 
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Bess, Emma 
Mødre, døtre, søstre
Rosinante, 2018. 158 sider

Sanselige hverdagsnovel-
ler om ungt kvindeliv og 
familierelationer med mørke 
undertoner.

Blixen, Karen
Om ægteskab
Gyldendal, 2018. 59 sider

Noveller, der udspiller sig 
i det højere borgerskab i 
1800-tallet. De tematiserer 
ægteskabet og kvindens 
uskyldstab, der samtidig 
medfører en ny bevidsthed 
hos hende om drift og sek-
sualitet.

Capote, Truman
Holly - en roman  
og tre noveller
Gyldendal, 2017. 185 sider

I titelnovellen mindes en 
forfatter vemodigt sit korte 
venskab med en purung og 
lidt skør playgirl i 1940’ernes 
New York.

Djørup, Adda
Poesi og andre former  
for trods
Samleren, 2015. 150 sider

16 noveller om mennesker, 
der handler på trods eller i 
trods mod vaneforestillinger 
og omgivelsernes forvent-
ninger.

Gavalda, Anna
Livet er bedre
Lindhardt og Ringhof, 2015. 237 sider

To noveller om to yngre 
mennesker i Paris, der 
begge, efter mødet med 
en fremmed, tager deres 
egne livsvalg op til fornyet 
overvejelse.

Davidsen, Leif
Tag ikke imod en pølse i 
Moskva og andre historier
Lindhardt og Ringhof, 2018. 281 sider

Ti historier om en række 
mennesker rundt om i 
verden, som befinder sig et 
afgørende sted i deres liv: en 
falleret forretningsmand, en 
forgældet spillefugl, en ufri-
villig sexturist, en forblæn-
det elsker, der vil gøre alt 
for sin nye kærlighed - og en 
aldrende kunstner, der har 
mistet sin inspiration.

Jansson, Tove
Rejse med let bagage
Gyldendal, 2018. 207 sider

Noveller hvor Mumitrolde-
nes ”mor” gør os opmærk-
som på, hvilken indflydelse 
den forskellige bagage vi 
rejser gennem livet med, 
influerer på vore valg, vore 
relationer og vores omgi-
velser.

Koritzinsky, Roskva
Jeg har endnu ikke  
set verden
Batzer, 2018. 98 sider

Noveller om kærlighed og 
sårbare skæbner.

McCann, Colum 
Tretten måder at se på 
- en roman og tre historier
People’sPress, 2016. 267 sider

Urovækkende noveller 
af varierende længde om 
forældreskab, tab og livets 
vilkårlighed.

Minor, Caroline Albertine 
Velsignelser
Rosinante, 2017. 237 sider

Noveller om sorg og sorgbe-
arbejdelse. Om at miste og 
at finde trøst.

Moore, Lorrie
Ligesom livet 
Tiderne Skifter, 2016. 269 sider

11 noveller, der skildrer livets 
genvordigheder og det ofte 
problematiske forhold men-
nesker imellem.

Nors, Dorthe
Kort over Canada
Gyldendal, 2018. 136 sider

Dansk novellesamling om 
menneskelige længsler og 
afgrunden lige foran vore 
fødder.

Smærup Sørensen, Jens
Hendes nye dag - 3 noveller
Gyldendal, 2016. 117 sider

Tre noveller der kredser om 
emner som afslutning (på 
livet), moral og tro.

Zweig, Stefan
Amok - kærlighedens 
forrykte former
Rosinante, 2018. 329 sider

Kærlighedens mangfoldige 
former udtrykkes med litte-
rær elegance i disse noveller 
fra mellemkrigstidens cen-
traleuropæiske højkultur.

Noveller 
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Askov, Stine
Kaninens år
Gyldendal, 2014. 284 sider

Trines ægteskab er forkert; 
hun er forkert, han er for-
kert. Da hun endelig tager 
springet og flytter på landet 
med børnene, er verden 
stadig ikke rigtig. Men er 
genoptagelse af forholdet så 
den rigtige løsning?

Auður Ava Ólafsdóttir
Svaner bliver ikke skilt
Batzer & Co, 2016. 338 sider

Elleve års ægteskab er med 
et bare slut, da Floke fortæl-
ler, at han er homoseksuel. 
Maria må nu med hjælp fra 
den underlige underbo, 
Perla, hanke op i sig selv.

Badura, Julie
Jeg elsker dig om femten år
People’sPress, 2018. 128 sider

En ung kvinde og en ung 
mand bryder op efter et 
kortvarigt kærlighedsforhold 
og forsvinder med ét ud af 
hinandens liv. 15 år senere 
mødes de pludselig igen helt 
tilfældigt.

Bohman, Therese
Aftenland
Gyldendal, 2018. 245 sider

Karolina er kunsthistorie-
professor i Stockholm. Da 
en af hendes studerende 
fremviser nyt banebrydende 
materiale, får Karolina svært 
ved at opretholde den pro-
fessionelle distance til den 
unge, mandlige studerende.

Braad, Agnete
En anden kvinde end mig 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 239 sider

Julie er lige flyttet fra Rune 
og prøver at finde sit eget 
ståsted. Der er mange 
forventninger til hende fra 
mange kanter og hvad med 
kærligheden?

Coelho, Paulo
Utroskab
Bazar, 2015. 317 sider

Smukke og intelligente 
Linda, der er lykkelig gift, 
kærlig mor, succesfuld 
journalist og bosat i Genéve, 
har mistet lysten til livet og 
kaster sig ud i en hed affære. 
Det bringer hende ud på 
dybt vand og splitter hendes 
personlighed.    

Cunningham, Michael
Når mørket bryder frem
Gyldendal, 2011. 272 sider

Historien handler om New 
Yorker-parret Peter og 
Rebecca Harris fra byens 
kunstverden. Rebeccas 
egocentrerede billedskønne 
lillebror rykker ind og er ved 
at bringe især Peter helt ud 
af kurs. Stilistisk smuk og 
præcis skildring af en midald-
rendes livskrise.

De Botton, Alain
Kærlighedens gang
Tiderne Skifter, 2017. 231 sider

Først forelsker man sig, så 
bliver man gift. Og først da 
begynder den egentlige kær-
lighedshistorie mellem to. 
Forfatteren bruger Kirsten 
og Rabihs kærlighedshistorie 
til at stoppe op og reflektere 
over kærlighedens forskel-
lige stadier og sætte dem i 
perspektiv.

Dencik, Daniel
Anden person ental
Gyldendal, 2014. 271 sider

Alexander har tvillinger med 
en svensk kvinde. Den fælles 
forældremyndighed funge-
rer indtil kvinden indgiver 
en anklage mod manden 
om mishandling af børnene. 
Herefter viser det svenske 
system sig svært at kæmpe 
imod.

Foenkinos, David
Delikatesse
Hr. Ferdinand, 2012. 336 sider

Den unge, smukke enke Na-
thalie arbejder sig igennem 
sin sorg i et fransk, IKEA-ejet 
selskab. Her opstår et bizart 
trekantsdrama, da chefen 
nærmest er besat af hende, 
og hun derimod indleder et 
forhold til den anonyme og 
kedelige svensker Markus.

Genova, Lisa
En sidste melodi
Cicero, 2018. 278 sider

Richard, en berømt kon-
certpianist, rammes af ALS. 
Hans ekskone, Karina, som 
måtte tilsidesætte sin egen 
karriere, må endnu en gang 
ofre sig. Men når den sidste 
time nærmer sig, er det tid 
at gøre op med bitterhed og 
afsavn.

Grøndahl, Jens Christian
Før vi siger farvel
Lindhardt og Ringhof, 2012. 279 sider

Barbara er 36 og lever sam-
men med den tredive år 
ældre fotograf Marcus. Han 
gør pludselig forholdet forbi, 
fordi han mener, at Barbara 
skal finde en mand på sin 
egen alder.

Parforhold & skilsmisse
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Guldager, Katrine Marie
Bjørnen
Gyldendal, 2018. 172 sider

Vibse, gymnasielærer i 
50’erne, fyret fra gymnasiet 
pga. samarbejdsproblemer, 
datteren er flyttet og ægte-
manden er en idiot. Hun flyg-
ter til deres hus i Sverige, og 
kommer under en snestorm 
til at stå ansigt til ansigt med 
sin indre frygt og vrede.

Gulliksen, Geir
Historie om et ægteskab
C&K, 2017. 183 sider

Timmy og Jon har været 
lykkeligt gift i 20 år, de har to 
børn og et godt liv. En helt 
almindelig dag møder en af 
ægtefællerne en anden, bli-
ver forelsket og ender med 
at bryde det trygge familieliv 
de har bygget op sammen.

Haag, Martina
Der er noget  
som ikke stemmer
Aronsen, 2017. 171 sider

Petra er nyligt fraskilt. Hun 
bearbejder sorgen og hen-
des mands utroskab ved at 
tage op i Sveriges bjerge og 
skrive om oplevelsen.

Hammann, Kirsten
Alene hjemme
Gyldendal, 2015. 312 sider

Sara er i slutningen af tredi-
verne, journalist og kæreste 
med Philip, der er fraskilt 
med to små børn. Det 
eneste der mangler i deres 
tilsyneladende perfekte liv er 
et fælles barn - og måske at 
Philip var lidt mere hjemme. 
I virkeligheden spilder Sara 
ikke tiden med at være lyk-
kelig, hun tager alle sorger 
på forskud og klynker, sover 
og græder sig gemmen 
tilværelsen.

Harrison, Colin
Kortsamleren
People’sPress, 2018. 397 sider

Ved en auktion tager, 
advokat og passioneret 
kortsamler, Paul Reeves’ liv 
en drejning, da han bliver 
blandet ind i den smukke 
nabo, Jennifers hemmelig-
hedsfulde liv.

Hayes, Alfred
Mit ansigt ud mod verden
Bobo, 2018. 181 sider

En aften i Los Angeles red-
der en mand en yngre kvinde 
fra at drukne i Stillehavet. 
Han inviterer hende ud og 
de indleder et forhold, der er 
dømt til at mislykkes, da han 
allerede er gift.

Holst, Kamilla Hega
Rud
Rosinante, 2017. 203 sider

Kaisa har ved en skilsmisse 
mistet retten til at have 
børnene, den 14-årige Malte 
og 10-årige Mira. Da Simon 
og hans nye kone Agnete ta-
ger på ferie, får Kaisa lov at 
passe sine børn. Men pludse-
lig er Malte forsvundet.

Hustvedt, Siri
Sommeren uden mænd
Per Kofod, 2011. 220 sider

Da New Yorker-forfatteren 
Mia Fredericksen bliver 
forladt efter 30 års ægte-
skab, bryder hun sammen. 
Hun kommer på benene igen 
og tilbringer sommeren i sin 
hjemby i Minnesota, hvor 
hun reflekterer over kvinde-
lighedens væsen.

Karmark, Kim
Toyotanotaterne
Byen, 2016. 187 sider

Dagligt noterer Ewan sine 
observationer om den grøn-
ne Toyota Corolla ned i sin 
notesbog. Alene i lejligheden 
efter sin skilsmisse glider 
han længere og længere 
væk fra virkeligheden, mens 
omgivelserne fortvivlet ser 
til.

Klarlund, Anders Rønnow
Samtaler jeg har haft  
med min kone
Politiken, 2018. 285 sider

Anders forelsker sig vildt i 
den dramatiske og mystiske 
Carmen. Han bliver skilt og 
forsøger at få et forhold 
med Carmen, men det er 
bestemt ikke nemt.

Klougart, Josefine
Én af os sover
Rosinante, 2012. 260 sider

En lyrisk romanfortælling om 
sorg, tab og identitet, og om 
at høre til og holde af.

Korelitz, Jean Hanff
Det burde du have vidst
Gad, 2014. 467 sider

Grace Sachs er en succesfuld 
psykolog og gift med en 
læge. Hun har skrevet en 
selvhjælpsbog om, hvordan 
kvinder ikke følger deres 
intuition, når de vælger part-
nere, og derfor er nemme 
ofre. Men så bliver en kvinde 
myrdet og Graces egen 
mand forsvinder sporløst.

Kaa Andersen, Lotte
Syv sind
Rosinante, 2018. 301 sider

I Hellerup krakelerer de 
pæne overflader, og hvor er 
lykken egentlig blevet af? Et 
par beslutter sig for at gå fra 
hinanden efter alt for mange 
år sammen, mens andre gi-
ver deres familie og hverdag 
en chance mere. Tredje del 
af Hambros Allé 7-9-13.
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Llambías, Pablo
Natteskær
Gyldendal, 2017. 341 sider

Jeg-fortælleren - en mid-
aldrende mand - skal skilles 
fra sin unge kone. Han ser 
tilbage på deres turbulente 
og voldelige forhold, og det 
korte ægteskab.

Marstein, Trude
Hjem til mig
Tiderne Skifter, 2013. 455 sider

Ove kan bare ikke lade være: 
han er sin første kone utro 
med hende, der bliver hans 
næste. Utroskaben er hans 
tro følgesvend gennem hele 
livet. Historien følger Ove 
over tre årtier i rollen som 
ægtemand til to meget for-
skellige kvinder, som elsker i 
en række kærlighedsaffærer 
med yngre kvinder og som 
far til tre børn.

McLain, Paula
Madame Hemingway
People’s Press, 2013. 427 sider

I 1921 møder Hadley den 
unge Ernest Hemingway, der 
kæmper for at bryde igen-
nem som forfatter. De forel-
sker sig, bliver gift og rejser 
sammen til Paris, hvor livet 
leves i overhalingsbanen.

Offill, Jenny
Afd. for grublerier
Gyldendal, 2017. 180 sider

Kort roman om en kvinde 
med kunstneriske ambitio-
ner, der ædes op af moder-, 
ægte- og utroskab. Et eksi-
stentielt drama med en sær-
lig fragmenteret skrivestil.

Paborn, Sara
En hustrus hævn
Modtryk, 2018. 208 sider

Ægteskabet er en krig, og er 
det egentligt ikke rimeligt, 
at det ender med, at nogen 
må dø? 62-årige Irene Husvig 
beslutter af tage sagen i 
egen hånd.

Salter, James
Lysår
Klim, 2012. 300 sider

Nedra stræber efter frihed 
og forlader sin ægtemand 
Viri. De har begge haft el-
skere, men især for Viri bliver 
bruddet svært. En fortælling 
om brudte relationer og at 
turde leve sine drømme ud 
og siden blive indhentet af 
forfaldet

Setterwall, Carolina
Lad os håbe på det bedste
Hr. Ferdinand, 2018. 358 sider

Da Carolina en morgen fin-
der sin mand Aksel uventet 
død i sengen, står hun med 
ét som alenemor til en lille 
dreng. Udover sorgen må 
hun også arbejde med en 
stor skyldfølelse. Har hun 
presset ham for meget?

Stedman, M. L.
Lyset i havet
Turbulenz, 2012. 331 sider

Et fyrtårn i Australien om-
kring 1920 danner rammen 
om et drama, der udspiller 
sig, da et ungt ægtepar 
beslutter at tage sig af et 
spædbarn fundet i en stran-
det båd.

Stoltz, Kristina
Som om
Rosinante, 2016. 245 sider

Fanny vågner en morgen 
bælgøjet. Hendes ægteskab 
er i krise og hun har mistet 
orienteringen i sit liv. En for-
tælling om skilsmisse, kærlig-
hed og de tråde ens barndom 
trækker til voksenlivet.

Straub, Emma
Feriegæsterne
Gad, 2015. 317 sider

Newyorkerfamilien Post 
skal på ferie på det skønne 
Mallorca. Men der er kom-
met skår i både ferieglæde 
og ægteskab på grund af 
utroskab.

Tiller, Carl Frode
Begyndelser
Rosinante, 2018. 333 sider

Den voksne mand Terje 
ligger på hospitalet efter 
han har forsøgt at tage sit 
eget liv. Så springer vi først 
to dage tilbage i tiden, så 
en måned og senere hen to 
år, tre år osv. indtil vi møder 
drengen Terje.

Waldman, Adelle 
Nathaniel P’s affærer 
C&K, 2016. 270 sider

Nate er en ung, upcoming 
forfatter i New York. Hans 
observationer og vurderin-
ger af venner, kærester og 
ex-kærester blandes med 
følelser til mere uklare opfat-
telser, der blokerer for den 
kærlighed, han søger. Måske 
er han heller ikke helt ærlig, 
hverken over for sig selv 
eller andre.

Witt-Brattström, Ebba
Århundredets kærlighedskrig 
- punktroman
C&K, 2016. 188 sider

Et ægteskab i opløsning for-
tælles af manden og kvinden 
gennem anklager og enkelte 
kærlige møder. Gennem de-
res konfrontation undersø-
ger forfatteren kærligheden, 
når den går skævt.

Aakeson, Kim Fupz 
Bådens navn
Gyldendal, 2018. 242 sider

Susse er ikke helt tilfreds 
med sit ægteskab med Mo-
gens. Han køber en båd og 
drukner ved en ulykke. Susse 
begynder at drikke hver dag 
og smider Mogens’ ting ud.
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Baram, Nir
Verdens skygge
Gyldendal, 2018. 426 sider

Roman som i tre spor, over 
flere årtier og kontinen-
ter, fortæller historien om 
politisk hykleri, big business 
og spin i bl.a. Israel, England 
og USA.

Baulenas, Lluís-Anton 
Mussolinis næse
Turbine, 2016. 356 sider

Berta Panatis får i 1920’ernes 
Spanien til opgave at dræbe 
general Primo de Rivera. I 
en lille landsby i Pyrenæerne 
venter hun tålmodigt på 
et krypteret telegram med 
nærmere instrukser, men 
årene går og telegrammet 
kommer ikke.

Clinton, Bill 
Patterson, James
Præsidenten er forsvundet
Gyldendal, 2018. 465 sider

Den amerikanske præsident, 
Jonathan Duncan, står over 
for en truende international 
krise. Nogen i hans inder-
kreds har lækket oplysninger 
til islamiske terrororgani-
sationer, så hvem kan han 
egentlig stole på? Duncan 
forlader i hemmelighed Det 
Hvide Hus for at håndtere 
krisen på sin egen måde.

Fioretos, Aris
Mary
Batzer & Co, 2016. 371 sider

Den 23-årige Mary er arki-
tektstuderende og lever i 
et militærdiktatur. Hendes 
kæreste er politisk aktiv 
og planlægger et oprør. En 
aften arresteres Mary for 
statsfjendtligt virksomhed 
og så ændres alt.

Guo, Xiaolu
Jeg er Kina
Rosenkilde, 2015. 464 sider

Engelske Iona har fået til op-
gave at oversætte en række 
breve og dagbogsoptegnel-
ser, der afdækker forholdet 
mellem den landflygtige 
kinesiske musiker Jian, der 
befinder sig i Europa og hans 
elskede Mu, der stadig er i 
Kina. Undervejs i oversæt-
telsen kommer Iona dybere 
og dybere ind under huden 
på Mu og Jians forhold og 
deres personlige historier.

Holm Pedersen, Simon
Arkadaş 
Gyldendal, 2018. 222 sider

Den danske udviklings-
student Lasse tvinges til at 
se sig selv og den politiske 
virkelighed i Tyrkiet i øjnene 
under sit studieophold i 
Istanbul.

Müller, Herta
Hjertedyr
Gyldendal, 2014. 216 sider

Undertrykkelsen i Rumænien 
under Ceaucescu var for-
færdelig, og fortælleren og 
hendes venner kommer til 
forhør hos Securitate, fordi 
de læser forbudt litteratur.

Müller, Herta
Ræven var allerede  
dengang jægeren
Gyldendal, 2014. 206 sider

Ceausescu’s diktatur og et 
poetisk liv er svært forene-
ligt, men Adina magter det, 
for hun finder kræfterne i 
altings Mor. Kun sådan kan 
man overleve i Rumæniens 
brændpunkt: Timisoara.

Pennacchi, Antonio 
Fascistkommunisten 
- Accio Benassis vilde liv
Gyldendal, 2015. 351 sider

Romanen inkarnerer som 
familiekrønike og politisk og 
personlig udviklingsroman 
et stykke italiensk efterkrigs-
historie. Via den gennem-
gående hovedperson Accio 
og hans store familie følger 
man de store samfundsmæs-
sige omvæltninger, der er 
sket fra 1950’erne til 1970.

Sainz, J. Á. González
Det blinde øje
Aurora Boreal, 2018. 160 sider

Felipe Díaz og hans familie 
bryder op fra slægtens jord 
og bosætter sig i Baskerlan-
det, hvor hans kone og søn 
hurtigt radikaliseres politisk, 
mens Felipe til stadighed 
står for en stilfærdig integri-
tet og medmenneskelighed, 
nedarvet gennem genera-
tioner.

Sepúlveda, Luis
Skyggen af hvad vi 
var engang
Editorial Aurora Boreal, 2018. 143 sider

Efter Pinochets statskup i 
Chile i 1973 var der et ”job”, 
som Pedrito, alias Skyggen, 
ikke fik gjort færdigt. 35 år 
senere spørger han gamle 
kammerater på venstreflø-
jen, som er vendt tilbage fra 
deres landflygtighed, om 
de vil stille op. Det vil de. 
Men det går ikke helt som 
planlagt.

Politik
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Abbott, Rachel
Drevet til mord
Gad, 2019. 367 sider

Evie banker en dag på hos 
fotografen Mark, som forel-
sker sig i hende, og snart får 
de datteren Cleo. Men Marks 
første kone døde på mystisk 
vis i kælderen i huset, og 
Evie begynder pludselig 
at komme ud for alvorlige 
uheld i hjemmet.

Aldén, Rebecka Edgren 
Den ottende dødssynd
Modtryk, 2016. 369 sider

Nora bor med sin mand 
Frank og deres to børn i 
en flot herskabsvilla i et 
pænt kvarter. Nora skriver 
selvhjælpsbøger og holder 
foredrag om, hvordan man 
kan forme det liv, man 
gerne vil have. Alt bliver 
anderledes da der flytter en 
kvinde ind i villaen overfor, 
mærkelige ting begynder at 
ske og måske har det også 
forbindelse til fortiden.

Arango, Sascha
Sandheden og andre løgne
People’s Press, 2015. 272 sider

Henry Hayden er succes-
forfatter, men det er hans 
stilfærdige kone Martha, 
der har skrevet bøgerne. De 
lever et godt liv for pengene, 
indtil Henrys elskerinde 
Betty bliver gravid.

Axat, Federico
Sidste udvej
DreamLitt, 2016. 446 sider

Ted McKay bliver afbrudt i 
sit selvmord, da det banker 
på døren. Han opdager en 
seddel med sin egen skrift, 
som han ikke kan huske at 
have skrevet. Der står at han 
skal åbne døren, men hvem 
banker på?

Barton, Fiona
Enken
Hr. Ferdinand, 2016. 385 sider

Da lille Bella forsvinder 
sporløst fra sin mors have, 
mistænkes Greg Taylor for 
at have bortført hende. Jean 
Taylor står ved sin mands 
side, hun ved at han er uskyl-
dig. Hun kender ham, eller 
gør hun?

Bouchet, Sara Linderoth 
Savas vidner 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 447 sider

Danielle kommer efter sin 
søsters selvmord i besid-
delse af hendes forsknings-
materiale, som henviser til 
uddrivelse af dæmoner i 
besatte børn. Kan det have 
noget at gøre med den høje 
selvmordsrate og søsterens 
død?

Delaney, J. P. 
Kvinden før
Lindhardt og Ringhof, 2017. 399 sider

Jane flytter ind i en moderne 
minimalistisk lejlighed, og 
finder ud af, at hun ligner 
den afdøde kvinde, der bo-
ede der før. Er det mon et til-
fælde? Og er Edward Monk, 
der ejer huset, indblandet i 
kvindens død?

Dorph, Vibeke
Babyalarm
People’sPress, 2014. 362 sider

Katrine bliver mor for første 
gang, og alting tyder godt. 
Men noget er ikke, som 
det skal være, og Katrines 
verden vakler i takt med at 
troen på hende selv blive 
mindre og mindre.

Ekberg, Anna
Kærlighed for voksne
Politiken, 2017. 381 sider

Da Christian vil forlade Leo-
nora til fordel for en yngre 
kvinde, tager hun alle midler 
i brug for at holde på ham. 
Og det bliver rigtig grimt.

Eklund, Sigge
Ind i labyrinten
Politiken, 2014. 311 sider

11-årige Magda er sporløst 
forsvundet, og hendes far, 
den karismatiske forlægger 
Martin er mistænkt. Sam-
tidig plages han af gåden 
om sin afdøde bror. Pigens 
ulykkelige mor, Åsa, sætter 
diskret sin egen eftersøg-
ning i gang. Med hver sit 
motiv søger flere personer 
Martins opmærksomhed.

Ellis, Bret Easton
American psycho
Schønberg, 1991. 472 sider

Hovedpersonen, Pa-
trick Bateman, er en ung 
finansmand i New York, 
og romanen registrerer 
minutiøst hans overfladiske 
yuppietilværelse og hans 
natlige eskapader af pervers 
sex, vold og mord.

Flynn, Gillian
Kvinden der forsvandt
Gad, 2013. 492 sider

På deres femårs-bryllupsdag 
forsvinder Amy sporløst fra 
sit lykkelige ægteskab. Nick 
bliver politiets hovedmis-
tænkte, og fundet af Amys 
kompromitterende dagbog 
belaster ham yderligere. 
Men hvad er det egentlig for 
et djævelsk plot den ene af 
ægtefællerne har udtænkt 
og hvorfor?

Psykologisk thriller 
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Grey, S. L. 
Lejligheden
Gad, 2017. 312 sider

Det sydafrikanske ægte-
par Steph og Mark bytter 
lejlighed med et parisisk 
ægtepar og tager af sted på 
en drømmeferie. Lejligheden 
i Paris passer dog slet ikke 
til beskrivelsen, og noget er 
helt galt.

Hamer, Kate
Pigen med den røde frakke
Hoff & Poulsen, 2017. 407 sider

Carmel, på otte år, er en 
speciel pige. En dag, hvor 
hun besøger en børnefesti-
val sammen med hendes 
mor, forsvinder Carmel. En 
mand dukker frem af tågen 
og tager hende med. Men 
hvorhen og lykkes det for 
politiet at finde hende, før 
det er for sent?

Hawkins, Paula
Kvinden i toget
Gyldendal, 2015. 390 sider

Hver morgen sidder Rachel 
på toget og fantaserer om 
parret i et helt specielt hus 
langs banen og deres per-
fekte liv. En morgen ser hun 
noget, der chokerer hende, 
og da kvinden kort efter 
efterlyses, føler Rachel, at 
hun må gøre noget.

Heaberlin, Julia
Kvinden i graven
Politiken, 2016. 380 sider

Tessa er eneste overlevende 
blandt ”De sortøjede piger”, 
fire teenagepiger fundet i 
en massegrav i 1996. Nu skal 
morderen snart henrettes, 
men hvem planter fortsat 
blomster foran Tessas 
vindue? Er det den rigtige 
morder, eller er Tessa helt 
forvirret?

Hendricks, Greer 
Pekkanen, Sarah 
Kvinden mellem os
Gyldendal, 2018. 377 sider

Nellie skal giftes med sin 
drømmemand Richard. Men 
bryllupsforberedelserne 
generes af Richards ex-kone, 
der virker sygeligt jaloux. 
Kan hun finde på at gøre 
skade på Nellie?

Holmström, Johanna
Hush baby
Turbine, 2017. 425 sider

Da børnepsykologen Robin 
vender tilbage til drømme-
jobbet i Helsinki, konfron-
teres hun med sin egen barn-
dom og de mørke minder, 
for i barndomskvarteret med 
de store luksusvillaer lever 
frygten, gammelt nag og 
intriger stadig.

Kendal, Claire
Bogen om dig
Lindhardt og Ringhof, 2014. 295 sider

Clarissa Bourne fortryder bit-
terligt, at hun havde en en-
gangsaffære med kollegaen 
Rafe. Han er blevet sygeligt 
besat af hende, og stalker 
hende. Clarissa forsøger at 
tackle sin situation. Men 
hvor besat er Rafe egentlig, 
og hvor langt vil han gå?     

Kepnes, Caroline
Du
Politiken, 2014. 383 sider

Hvor godt kender du 
egentlig den, du elsker? Joe 
kender måske Beck mindre, 
end han tror - og omvendt. 
En isnende thriller om begær 
og fortabelse.

Knoll, Jessica
Verdens heldigste kvinde
Politiken, 2016. 390 sider

Ani FaNelli har brugt halvde-
len af sit liv på at opbygge 
det perfekte liv med kar-
riere, image og brylluppet 
med den perfekte mand lige 
om hjørnet. Men bag faca-
den lurer en hemmelighed, 
som truer drømmen.

Koppel, Hans
Kom tag min hånd
People’sPress, 2015. 313 sider

Psykologisk thriller om 
Anna, der er godt gift. Til en 
konference møder hun den 
meget yngre og sexede Erik. 
De indleder en kort affære, 
som Anna snart fortryder. 
Inden længe forfølges hun 
ikke kun af dårlig samvittig-
hed for Erik vil ikke give slip 
på hende.

Korelitz, Jean Hanff
Det burde du have vidst
Gad, 2014. 467 sider

Grace Sachs er en succesfuld 
psykolog og gift med en 
læge. Hun har skrevet en 
selvhjælpsbog om, hvordan 
kvinder ikke følger deres 
intuition, når de vælger part-
nere, og derfor er nemme 
ofre. Men så bliver en kvinde 
myrdet og Graces egen 
mand forsvinder sporløst.

Kubica, Mary
Den perfekte pige
Turbulenz, 2015. 347 sider

Mia, det sorte får i en pæn, 
velhavende familie, går med 
en fremmed mand hjem. 
Uvidende om, at han har 
planlagt at kidnappe hende. 
I løbet af månederne i 
fangenskab udvikler de to en 
forståelse, og efter befriel-
sen får Mia hukommelses-
tab. Hendes mor og politiet 
kæmper for at opklare, hvad 
der er sket.

Lane, Harriet
Aldrig uden dig
Gad, 2015. 275 sider

Frances tager sig af en 
døende bilist og bliver 
fascineret af enkemanden, 
som er en berømt forfatter. 
Kan hun bruge alle kneb for 
at få ham og for at få succes 
på det bogtillæg, hvor hun 
arbejder?

Lupton, Rosamund
Lyden af stilhed
Turbulenz, 2015. 349 sider

Hvor længe kan et menne-
ske overleve i en snestorm i 
Alaska? Et sted uden menne-
sker, uden lys, uden varme, 
uden håb om at blive fundet 
i tide. Det finder Yasmin og 
hendes 10-årige døve datter 
Ruby ud af efter at have 
tilbragt uendelige timer i 
ødemarken.
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Mackintosh, Clare
Jeg ser dig
Aronsen, 2017. 425 sider

Psykologisk thriller, hvor en 
række personlige annoncer 
kædes sammen med en 
række mord og voldtægter 
på kvinder i London.

Maier, Nova Lee 
Sundhedsplejersken
Turbine, 2015. 350 sider

Didi og Oscar har lige fået 
deres første barn og har 
søgt hjælp fra sundhedsple-
jersken Hennequin. Didis 
fødselskomplikationer for-
værres i Hennequins kyndige 
hænder, for Hennequin er 
ikke drevet af hjælpsomhed, 
men af et inderligt ønske om 
hævn.

Nesser, Håkan
Straf
Modtryk, 2015. 239 sider

Forfatteren Max Schmeling 
bliver kontaktet af en fjern 
barndomsven, der på sit 
dødsleje mener, at Max 
skylder ham en tjeneste. 
Hvad denne tjeneste består 
i, forstår Max først sent, og 
han erfarer, at intet er som 
det ser ud til at være. 

Parks, Brad
Ikke et ord
Jentas, 2019. 421 sider

En forbundsdommer i Virgi-
nia får bortført sine 6-årige 
tvillinger. Formålet er at 
presse en bestemt afgø-
relse gennem retten, men 
situationen kommer helt ud 
af kontrol.

Pilegaard, Sussie Maria 
Saga
EgoLibris, 2018. 394 sider

Det yngre par Saga og Mike 
lever på overfladen det 
perfekte liv, og da Mike 
bliver forfremmet og de skal 
flytte udenlands, er det blot 
endnu et tegn på succes. 
Men Mikes dominerende og 
mørke sider vokser i styrke.

Pobi, Robert
Blodmanden
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 341 sider

FBI-agent Jack Coles evner 
bliver sat på prøve, da han 
samtidig med at han skal 
tage sig af sin syge far, også 
skal forsøge at opklare nogle 
brutale mord - og morderen 
er altid lige et skridt foran!

Reid, Iain 
Jeg overvejer  
at gøre det forbi
Lindhardt og Ringhof, 2017. 243 sider

Et ungt par besøger hans 
forældre. Kvinden ved allere-
de, at hun vil gøre forholdet 
forbi, men det er langt fra 
den største hemmelighed 
mellem de to, og da turen 
hjem ender ved en tom skole 
uden for lands lov og ret, 
breder tvivlen, usikkerheden 
og angsten sig. Hvem er 
Jake? hvad skal vi her? og 
hvem er jeg?

Rindell, Suzanne
En anden kvinde
Turbulenz, 2013. 380 sider

Den helt almindelige næsten 
lidt kedelige Rose arbejder 
på en politistation i 1920’er-
nes New York, men hele 
hendes liv forandres, da hun 
møder Odalie, som viser 
hende en helt anden verden 
med rigdom, mænd og 
smugkroer. 

Slaughter, Karin 
De smukkeste
HarperCollins Nordic, 2016. 463 sider

Claires mand er blevet 
myrdet og da hun gennem-
går hans ting, opdager hun 
voldsom video hvor en ung 
pige voldtages og myrdes. 
Hendes verden rystes, og 
samtidig er der spor tilbage 
til tiden hvor hendes søster 
forsvandt sporløst.

Slimani, Leïla 
Vuggesang
Rosinante, 2018. 221 sider

Myriam og Paul får ansat 
den perfekte barnepige, som 
tillige forkæler dem med 
dejlige middage og et skin-
nende hjem. Børnene elsker 
hende også, men hvad er 
det egentlig for magtmidler 
hun tager i anvendelse for at 
knytte familien til sig.

Snoekstra, Anna
Hendes sidste sommer
HarperCollins Nordic, 2017. 272 sider

En kvinde bliver anholdt for 
butikstyveri og stjæler en 
forsvunden kvindes iden-
titet, for at redde sig selv. 
Men ikke alle tror på, at hun 
er den hun udgiver sig for at 
være.

Strandbygaard, Karen
Se ikke væk 
People’sPress, 2017. 239 sider

Anna er bange for alt, og på 
en ferie til Thailand går det 
galt. Et ældre, tysk ægtepar 
interesserer sig for meget 
for Anna og Marcos 5-årige 
tvillinger, og Anna er over-
bevist om at de vil gøre dem 
ondt. Familien må flygte!

Tremayne, S. K. 
Faldet
Gad, 2016. 356 sider 

Da Angus og Sarah mister 
deres ene tvillingedatter i 
en ulykke, flytter de til en 
isoleret ø ud for den skotske 
kyst. Her sniger tvivlen sig 
langsomt ind på Sarah - for 
hvad skete der den dag ulyk-
ken fandt sted og hvem af 
tvillingerne var det egentlig 
der døde?

Vlugt, Simone van der
Hvor intet kan røre dig
Punktum, 2015. 245 sider

En dag da Lisa hænger va-
sketøj op i haven, dukker der 
pludselig en mand op. Han 
tvinger sig adgang til huset 
og tager Lisa og hendes 
5-årige datter, Anouk, som 
gidsler. Samtidig farer en 
anden kvinde vild i tågen.

Watson, S. J.
Dobbeltliv
Lindhardt og Ringhof, 2015. 383 sider

Julias søster er blevet 
myrdet, og da politiet ikke 
kan finde morderen, starter 
hun sin egen efterforskning 
via en datingside. Men det 
bliver et farligt spil  
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Blendstrup, Jens 
Ustyrlige sønner 
- en ukontrolleret gendigt-
ning af Anden Samuelsbog 
kapitel 13-19
Eksistensen, 2016. 82 sider

Fortællingen fra Anden 
Samuelsbog kapitel 13-19 om 
kong David og hans sønner 
nyfortolket i surrealistiske, 
fantasifjollede ord og bil-
leder.

Boianjiu, Shani
Det evige folk har ingen frygt
Gyldendal, 2013. 364 sider

Den israelsk-palæstinensiske 
konflikt med et kvinde-
ligt perspektiv. Tre unge 
israelske kvinder skal 
aftjene deres tvungne to års 
værnepligt, og de oplever på 
nærmeste hold den brutale 
konflikt, som har lagt bånd 
på generationer og som øde-
lægger hele deres ungdom.

Christensen, Brian Dan
Det koldeste land i verden
Egolibris, 2015. 151 sider

Året er 1984. Daniel bor med 
sin familie i et religiøst kol-
lektiv ude på landet. Mødet 
med to hippier og deres 
datter, Siva, får Daniel til at 
sætte spørgsmålstegn ved 
de sandheder, som han er 
vokset op med.

Coelho, Paulo
Manuskriptet fra Accra
Bazar, 2013. 182 sider

Aftenen inden Jerusalem 
bliver angrebet i 1099, taler 
den kloge græker Kopteren 
til byens befolkning. Alle lyt-
ter med, både jøder, kristne 
og muslimer. Befolkningen 
stiller spørgsmål og Kopte-
ren bringer svar, som maner 
til tolerance og forståelse, i 
stedet for krig og ufred.

Donoghue, Emma
Underet
Politiken, 2017. 310 sider

Roman om 11-årige Anna, der 
i følge sin familie ikke har 
spist i fire måneder. Syge-
plejersken Lib skal overvåge, 
om det er snyd eller et Guds 
under - det bliver 14 dramati-
ske dage.

Hurley, Andrew Michael
Ensomheden
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 sider

Som børn oplever Smith 
og hans stumme bror i 
1970’erne uforklarlige og 
mystiske ting på Lancashires 
kyst. Smith ser nu tilbage og 
prøver at huske, hvad der 
skete. Var det mirakler eller 
overgreb?

Irving, John
En bøn for Owen Meany
Gyldendal, 1989. 701 sider

To venners opvækst i New 
Hampshire i 1950’erne 
og 1960’erne fortalt med 
fabulerende og galgenhu-
moristiske sidespring i lyset 
af tragedien om en vildfaren 
baseball-bold og Guds me-
ning med den.

Khair, Tabish 
Jihad Jane
EC Edition, 2018. 258 sider

Jamilla og Ameena er to 
almindelige engelske skole-
veninder med pakistanske 
rødder. Deres tro fylder dog 
stadigt mere, og de lader 
sig rekruttere til jihad og 
Islamisk Stat i Syrien. Men 
tilværelsen som Jihad Janes 
er livsfarlig og sætter troen 
på prøve.

King, Stephen
Vækkelse
Hr. Ferdinand, 2015. 461 sider

Jamie Morton vokser op i 
Maine, bliver musiker og af-
hængig af stoffer. Metodist-
præsten Charles Jacobs, som 
Jamie har mødt flere gange 
siden barndommen, kurerer 
Jamies stofafhængighed 
med elektricitet. Men Jacobs 
har en farlig plan, som Jamie 
bliver en del af.

Knausgård, Karl Ove
Alting har en tid
Lindhardt & Ringhof, 2007. 494 sider

Beretningen om Kain 
og Abel, syndfloden og 
tilintetgørelsen af Sodoma 
fører over i en diskussion af 
Antinous Belloris 1600-tals-
manuskript ’Om englenes 
natur’ - og frem til Henrik 
Vankel som søger at sone 
sin forbrydelse. Anden del af 
Ude af verden.

Laroui, Fouad
De nøgne statuer 
Arvids, 2019. 107 sider

Fatima, der førhen læste 
litteratur på universitet i 
Bruxelles, helliger sig sin 
specielle hævn over de 
undertrykkende muslimske 
mænds tingsliggørelse af 
kvinder. Hendes plan går 
dog langtfra som planlagt.

              Religion
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Leine, Kim
Profeterne i Evighedsfjorden
Gyldendal, 2012. 525 sider

Den unge norsk-danske 
præst Morten Falck rejser 
i 1787 til Sukkertoppen i 
Grønland for at missionere. 
Mange voldsomme oplevel-
ser venter ham, og efterhån-
den geråder han i tvivl om 
sig selv og sit virke.

McCourt, Frank
Angelas aske 
- erindringsroman
Munksgaard/Rosinante, 1996. 387 sider

En irsk katolsk barndom 
med elskelige, men håbløst 
fattige forældre i Limerick 
giver forfatterens minder 
et skær af elendighed. Men 
midt i slummen overlever de 
stærke på livskraft, humor 
og sammenhold. Fortsætter 
med Lykkens land, 2000 og 
Hr. Lærer, 2006.

Madsen, Svend Åge
Mange sære ting for
Gyldendal, 2009. 410 sider

Den århusianske astronom 
Adam d’Eden har opdaget to 
såkaldte spejlplaneter der til-
bagekaster levende billeder 
fra jorden for 2000 år siden. 
Men det er livsfarligt at rejse 
tvivl om jomfrufødsel og 
bibelens jesusbillede og at 
dokumentere det.

Marstrand-Jørgensen,  
Anne Lise
Dronningen af Saba  
& Kong Salomon 
Gyldendal, 2015. 479 sider

Makeda vokser op som dat-
ter af en enlig mor i Saba. 
Som ung opsøger hun sin 
far, der har en stor position i 
riget og senere bliver konge. 
Helt usædvanligt for en 
kvinde på den tid, lykkes det 
senere Makeda at blive dron-
ning, og hun forelsker sig i 
Israels Kong Salomon.

Omar, Sara
Dødevaskeren
Politiken, 2017. 321 sider

Frmesk er barn i Kurdistan 
og voksen i Danmark, og 
bogen følger hende begge 
steder. Uanset geografisk 
placering er fællesnævneren 
dog, at hun lever et liv i un-
dertrykkelse og vold - alene 
fordi hun er af hunkøn.

Pulkkinen, Riikka
Fremmed
Gyldendal, 2015. 371 sider

Maria, en ung præst, plages 
af tvivl. Hun tvivler på sig 
selv, på sit ægteskab og på 
sin tro. For at finde sine rød-
der flygter hun, i sin afdøde 
mors fodspor, til New York, 
hvor hun langsomt forsøger 
at sætte ord på, hvor det 
egentlig er, hun kommer fra 
og på ungdommens religiøst 
prægede spisevægring.

Reuter, Bjarne
Englene i Avignon
Gyldendal, 2016. 430 sider

I 1313 påbegynder pave Cle-
mens V en farefuld pilgrims-
rejse fra Avignon mod broen 
Ponte il Duce, for at rense 
sin krop for en modbydelig 
ondskab. Med på rejsen er 
bl.a. fem messedrenge, en 
læge, og en eksorcist - men 
snart begynder rejsemed-
lemmerne at dø én efter én.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Smaragdsliberen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 327 sider

Jødedom, islam, kristendom 
og ateisme mødes i historien 
om smaragdsliberen Pierre, 
der har en nærdødsople-
velse. Hans datter Zara er 
kunsthistoriker på en farlig 
rejse i Georgien og hans 
bedste ven frygter for sit 
radikaliserede barnebarn.

Robinson, Marilynne
Gilead
Gyldendal, 2006. 222 sider

Pastor John Ames, som er 
blevet far i en sen alder, 
sætter sig ned og skriver et 
brev til sin søn, og fortæller 
om slægten, om tilværelsen 
i lillebyen i Iowa, og om sine 
egne meninger med tilværel-
sen, som snart er ovre.

Robinson, Marilynne
Lila
Gyldendal, 2015. 260 sider

En dag ankommer en hjem-
løs og rodløs ung kvinde til 
den lille by Gilead. Hun har 
bare brug for ly for regnen 
og søger mod kirkebygnin-
gen, men mødet med den 
livskloge gamle præst John 
Ames forandrer hendes liv 
for altid.

Said, Kurban
Ali & Nino  
- en kærlighedshistorie
Vandkunsten, 2008. 247 sider

En Romeo og Julie historie 
om muslimske Ali og kristne 
Nino, der i årene op til og 
under den russiske revolu-
tion bor, mødes og forelsker 
sig i byen Baku. I grænselan-
det mellem Europa og Asien 
er de symbolet på de to 
forskellige kulturer, religio-
ner og verdensopfattelser. 
Kurban Said er pseudonym 
for Lev Nussimbaum.

Saramago, José
Kain
Samleren, 2013. 147 sider

Efter mordet på Abel sendes 
Kain alene ud i verden. Fra 
æselryg oplever Kain det 
gamle testamentes fortællin-
ger og begynder at betvivle 
Guds rationalitet.

Tudvad, Peter
Forbandelsen
Politiken, 2013. 491 sider

Biografisk, dramatisk roman 
om Søren Kierkegaard, 
som tegner et psykologisk 
og teologisk portræt af en 
sammensat person og af 
Kierkegaards filosofiske 
eksistenstænkning som har 
lidenskabelig fokus på ”hin 
enkelte”.

Aakeson, Kim Fupz 
Bådens navn
Gyldendal, 2018. 242 sider

Susse er ikke helt tilfreds 
med sit ægteskab med Mo-
gens. Han køber en båd og 
drukner ved en ulykke. Susse 
begynder at drikke hver dag 
og smider Mogens’ ting ud.
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Ahrnstedt, Simona
Vovestykket
Flamingo, 2017. 564 sider

Ambra Vinter er journalist og 
bliver modstræbende sendt 
til Kiruna for at afdække 
en historie. Her møder hun 
den tidligere elitesoldat 
Tom Lexington, som er dybt 
traumatiseret. Tiltrækningen 
mellem dem er stærk, men 
Ambra har også sår på sjæ-
len. Tredje del af Arvingen.

Banks, Maya 
Beskyttet af dig
Lovebooks, 2016. 425 sider 

Beau Devereaux får til op-
gave at beskytte Arial og de 
udvikler et stærkt kærlig-
hedsforhold. Anden del af 
serien En slow-burn roman. 

Banks, Maya 
Tag det hele 
Pretty Ink, 2014. 277 sider 

Chessy og Tate har altid 
haft et lykkeligt ægteskab, 
indtil nu. Tate har for meget 
fokus på sit arbejde, mens 
Chessy drømmer om at stifte 
familie. Tate arrangerer en 
ganske særlig aften, men 
uopmærksomhed får vold-
somme konsekvenser. Kan 
ægteskabet reddes? Tredje 
bind i Surrender-trilogien.

Cao, Irene
Italienske nætter 
Pretty Ink, 2014. 341 sider.

Bind 1 – Venedig. Under 
restaureringsarbejde af et ve-
netiansk freskomaleri møder 
den ellers indelukkede Elena 
Leonardo en livsnydende 
hedonist, der lærer hende 
hengivelsens kunst. Eneste 
regel er, at hun ikke må forel-
ske sig. Serien er i tre bind.

Day, Sylvia 
I et med dig
Politiken, 2016. 477 sider 

Eva og rigmanden Gideon 
Cross er blevet hemmeligt 
gift. Nu skal forholdet gøres 
officielt, men det involverer 
både familien, den nysger-
rige presse og uhyggelige 
opgør med fortiden. Femte 
del af Blottet for dig. 

Duras, Marguerite
Lol V. Steins henførelse 
Gyldendal, 2018. 230 sider

En ung kvinde forlades 
af sin forlovede og falder 
hen i et liv som tilskuer til 
sig selv. Gensynet med en 
ungdomsveninde og hendes 
elsker skaber et erotisk 
univers, hvor intet er sikkert 
med skiftende positioner af 
begær og smerte, kontrol og 
iagttagelse. Genudgivelse ad 
Duras roman fra 1964, der 
også er udgivet under titlen 
”Vendepunktet”. 

Floyd, Ella-Maluca
Kendras blind date
Nelumbo, 2018. 197 sider

Den smukke Kendra burde 
være lykkelig, men efter hun 
har mødt rigmanden Logan, 
sker der uforklarlige ting 
omkring hende. Er det bare 
noget, hun bilder sig ind? 
Bind 1. i serien ”Tør Du”.

Glines, Abbi
Alt for evigt
Turbine, 2017. 238 sider

Rush har fået sin elskede 
og gravide Blaire tilbage. 
De er flyttet sammen og 
deres sexliv er hottere end 
nogensinde. Rush vil gøre 
alt for deres ufødte barn. 
Men Rush’ forkælede og 
manipulerende lillesøster, 
Nan, kommer endnu en gang 
imellem dem. Tredje bog i 
serien ”Rosemary Beach”.  

Grøndahl, Anders
Dér hvor vinden  
fører mig hen
Saxo Publish, 2017. 137 sider

Erotisk roman om mødet 
mellem den 49-årige Floyd 
og den unge kvinde Linnea.

Holst, Kamilla Hega 
En kærlighedshistorie
Samleren, 2010. 173 sider  

Laura bor sammen med en 
15 år ældre forfatter og de-
res nyfødte søn på Nørrebro. 
Mens kæresten bliver mere 
og mere fraværende indle-
der Laura et kærlighedsfor-
hold til den ældre mand, der 
bor i lejligheden ovenpå. 

James, E. L. 
Fifty shades - Fanget
Pretty Ink, 2012. 533 sider

Anastasia Steele, en uer-
faren 21-årig, falder med 
et brag for den smukke, 
rige, dominerende sexgud 
Christian Grey. Men hans 
trang til sadomasochistisk 
sex skræmmer hende. Vil det 
lykkes at løsne knuderne i 
Christians sind og få et mere 
normalt forhold? Der er også 
to efterfølgende bind. 

Jong, Erica 
Vingeskudt 
Gyldendal, 2016. 293 sider

I desperation over sin 25 år 
ældre mands manglende 
formåen i sengen, opretter 
den 60-årige Vanessa en 
profil på datingsitet ”det-
gnidningsløseknald.com”. 
Vanessa hader at blive ældre 
og hader tabet af kontrol og 
magt. Men tilbuddene, der 
begynder at vælte ind, er 
mere bizarre end oplagte, og 
Vanessa tvinges til at se et 
par sandheder i øjnene. 

Seksualitet og erotik 
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Kjeldberg, Ane-Marie 
Sommerfolket 
Saga, 2017. 184 sider

Noveller. 6 erotiske fortæl-
linger. I et dansk sommerhus 
område i 1960’erne eksperi-
menteres der med erotik.

Kleypas, Lisa
Vinterens løfter
Pretty Ink, 2015. 314 sider

Efter en hel sæson uden 
bejlere er den uskyldige Evie 
desperat efter at slippe væk 
fra sin tante og onkel, der 
holder hende indespærret 
for at få fingre i hendes fars 
formue. Hun satser derfor 
alt og tilbyder sig selv til 
den berygtede og notoriske 
skørtejæger Sebastian St. 
Vincent. Tredje del i serien 
Wallflowers.

Lilja, Alberte
Hvis ikke nu
Saga, 2018. 185 sider 

Karoline skriver erotiske 
noveller og drømmer om at 
etablere sit eget forlag. Men 
det er som om de mange 
lækre mænd hun omgiver 
sig med spænder ben for 
hendes drømme og snart 
må Karoline gøre op med 
sig selv, om hun vil satse 
på erotik i bogform eller i 
virkeligheden. 

Maxlyn, Amanda 
En del af os
Palatium Books, 2018. 264 sider

Aundrea og Parker elsker 
hinanden og nyder at 
Aundrea er erklæret rask 
efter kræftsygdommen. 
Men de kæmper begge med 
at finde modet til at stifte 
familie, når døden har været 
så tæt inde på livet. 2. del 
af serien der begyndte med 
”Resten af mig”. 

Maxlyn, Amanda
Resten af mig 
Palatium Books, 2018. 351 sider

21-årige Aundrea McCall 
drømmer om at slippe for 
sin kræftdiagnose bare for 
en enkelt aften. Men et one 
night stand bliver til kærlig-
hed, og kærligheden bliver 
til kampen for et normalt liv. 
Historien fortsætter i roma-
nen ”En del af os”. 

Reynolds, Aurora Rose
Indtil November
Palatium Books, 2018. 255 sider

November flygter fra New 
York og rejser hjem til sin far 
i Tennessee, hvor hun finder 
både tryghed, hed sex og sit 
livs kærlighed. Alligevel bli-
ver hun ved med at modtage 
trusler fra sin fortid. Bind 1. i 
serien ”Indtil”. 

Roche, Charlotte 
Fra skødet
Rosinante, 2012. 284 sider  

Elizabeth lever et liv, hvor 
hun må have kontrol med alt 
og alle omkring sig samtidig 
med, at hun næsten gør vold 
på sig selv for at stille alle 
tilfreds og gøre det helt rig-
tige. Hendes eneste frirum 
er, når hun har sex. 

Schrøder, Regitze
Ved et planlagt tilfælde
Turbine, 2017. 270 sider

Anna har en drøm om at 
skrive en roman. I Paris mø-
der hun den dansk-franske 
forfatter Sophie Berger, 
som lover at hjælpe hende 
med at komme igang med 
at skrive på betingelse af, at 
Anna gør nøjagtigt som hun 
siger. 

Sheridan, Mia
Archers stemme
Lovebooks, 2017. 434 sider

Den sorgramte unge kvinde, 
Bree, slår sig ned i en lille 
by for at starte på en frisk. 
Hun møder den mystiske 
enspænder, Archer, som 
kæmper med sine egne tra-
giske oplevelser. Måske kan 
de hjælpe hinanden med at 
finde kærligheden igen?

Wild, Meredith
Udfriet
People’sPress, 2018. 260 sider

Erica er en selvstændig kvin-
de, som helst selv vil klare 
sine problemer. Men hendes 
kæreste, Blake, forlanger, at 
hun viser ham tillid og over-
giver sig totalt til ham. Erica 
vil gøre hvad som helst for at 
beholde sit livs kærlighed. 3. 
del af serien ”The hacker”. 

Wild, Meredith 
Udlevet
People’sPress, 2018. 283 sider

Efter en romantisk bryllups-
rejse ender Blake og Erica i 
klemme, da politiet mistæn-
ker Blake for at have hacket 
valgsystemet og fusket med 
stemmetallene. Vil Blake 
kæmpe for kærligheden eller 
vælge at ignorere fortidens 
synder? 5. del af serien ”The 
Hacker”.

Wild, Meredith 
Udsat
People’sPress, 2018, 270 sider

Erica glæder sig usigeligt 
til at blive gift med sit livs 
kærlighed og master, rig-
manden Blake. Men hun kan 
ikke lade være med at grave 
i hans mørke hemmelighe-
der - også selvom det kan 
være farligt for en uerfaren 
submissiv. 4. del af serien 
”The hacker”. 

Young, Samantha
Jamaica Lane
Flamingo, 2017. 301 sider

26-årige Olivia Holloway er 
udadvendt og selvsikker - 
bare ikke, når det kommer 
til fyre. Hun får sin bedste 
ven Nate til at lære sig at 
score og flirte, da hun har 
forelsket sig hovedkulds i 
Benjamin. Men hvem vil hun 
egentlig have?
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Burroughs, William S. 
De tabte muligheders 
spøgelse
Det Poetiske Bureau, 2018. 89 sider

En skæv og syret fortælling 
om kolonialiseringen af Ma-
dagaskar, mærkelige virus-
ser og menneskets forfald.

Dylan, Bob
Tarantula
Gyldendal, 2018. 144 sider

Vild og fabulerende kort-
prosa om det moderne 
menneskes livsvilkår i ofte 
surrealle billeder.

Egan, Jennifer
Sort boks
Klim, 2013. 102 sider

Hun er en ung, kvindelig 
skønhed på en mission for 
nationens sikkerhed. Op-
gaven er at vinde en tildelt 
partners fortrolighed, for at 
infiltrere magtens mænd. 
Via indopereret teknologi 
kan hun modtage og sende 
oplysninger til sit bagland. 
Hendes krop er den sorte 
boks, som indeholder den 
vigtige information.

Gjessing, Signe
Synet og vennen 
- en fortælling
Gyldendal. 2018. 47 sider

Fortælling om en ung kvin-
de, der oplever en voldsom 
sorg ved tabet af en ven.

Hattemer-Higgins, Ida
Historiens historie  
- roman om Berlin
Tiderne Skifter, 2012. 331 sider

Margaret er en ung amerika-
ner, som bor i Berlin. En dag i 
2003 vågner hun op med hul 
i hukommelsen. Det fører til 
en mareridtsagtig rejse gen-
nem hendes tabte erindring, 
men også i det historiske 
hukommelsestab og de kul-
turelle fortællinger, som skal 
afbøde skyldfølelsen over 
nazismens forbrydelser.

Johnsen, Zenia
Hjerneskælv 
- postkortroman
Jensen & Dalgaard, 2016. 110 sider

Selvbiografisk roman om 
eftervirkningerne af forfatte-
rens fald nedad en trappe.

Jørgensen, Hans Otto
Revolutionær  
- en Andy Warhol-komposition 
- monsterroman
Gladiator, 2017. 433 sider

Roman i forskellige spor 
hvor forfatteren, med 
inspiration fra Andy Warhol 
og William S. Burroughs, 
genskriver og videreudvikler 
historier, erindringer og figu-
rer fra sit forfatterskab.

Krohn, Leena
Bipavillonen 
- en fortælling om sværme
Jensen & Dalgaard, 2014. 210 sider

En surrealistisk fortælling 
om Bipavillonen, som huser 
alverdens sammenslutninger 
og foreninger for menne-
sker og væsner, der har tabt 
fornemmelsen for identitet 
og eksistens. En forfatter 
melder sig ind i en af forenin-
gerne og skriver historier om 
de forunderlige skæbner.

Rasmussen, Bjørn
Jeg er gråhvid
Gyldendal, 2018. 187 sider

Fortælleren Bjørn er i star-
ten af 30’erne, hvor man 
formodes at have styr på sit 
liv. Det har han langt fra, og 
i en række korte dagbogs-
notater og indre tankespor 
får læseren et indblik i et 
moderne menneskes svære 
og kaotiske liv.

Ravn, Olga
De ansatte
Gyldendal, 2018. 134 sider 

På det sekstusinde skib 
består besætningen af 
mennesker og menneskelig-
nende ansatte. De har fået 
en række nye genstande om 
bord fra planeten Nyopda-
gelsen som de skal passe på, 
men besætningen begynder 
at udvikle dybe foruroli-
gende forbindelser til disse 
genstande.

Self, Will
Paraply
Tiderne Skifter, 2017. 367 sider

Flere historier fra tre forskel-
lige tidsperioder og skif-
tende fortælleperspektiver 
væves sammen i én i denne 
stream of consciousness-
roman om arbejderklasse-
familien Death og forholdet 
mellem krig, teknologi og 
sindet.

Skævt & eksperimenterende
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Aldén, Rebecka Edgren
Den ottende dødssynd
Modtryk, 2016. 369 sider

Nora bor med sin mand 
Frank og deres to børn i en 
flot herskabsvilla i et pænt 
kvarter. Nora har succes 
med sine damebladsklum-
mer, hvor hun fortælle om, 
at vi alle kan blive lykkelige, 
bare vi gør en indsats. Det 
er netop, hvad Nora selv har 
gjort efter en ulykke for ti år 
siden, hvor hun med nød og 
næppe overlevede et fald fra 
syvende sal. Men en dag flyt-
ter Klara ind i huset overfor 
og idyllen krakelerer. Måske 
var det der skete for ti år 
siden slet ikke en ulykke? Og 
hvem kan Nora stole på?

Barton, Fiona
Enken
Hr. Ferdinand, 2016. 385 sider

Lille Bella forsvinder sporløst 
fra sin mors have. Greg Tay-
lor anholdes, mistænkt for at 
have bortført, misbrugt og 
dræbt Bella. Hans kone Jean, 
står ved sin mands side - hun 
ved, at han er uskyldig. Da 
Greg dør, står Jean – enken 
tilbage. Der er meget hun 
ikke har fortalt, da sagen rul-
lede. Nu er der ikke længere 
nogen grund til at være tavs. 
Jean kan fortælle, at der 
var hemmeligheder – og 
langsomt opstår der spræk-
ker og tvivlen begynder at 
trænge ind.

Blædel, Sara
Bedemandens datter
People’sPress, 2016. 337 sider

Da Ilka Nichols Jensen får 
besked om, at hendes far 
er død, kommer det som 
noget af en overraskelse. 
Faderen forsvandt til USA, 
da Ilka var lille og hun har 
ikke hørt fra ham i 33 år. Nu 
vil hun forsøge at finde ud 
af, hvorfor han forlod sin 
danske familie.

Blædel, Sara
Den tredje søster
People’sPress, 2018. 315 sider

Ilka har endelig mødt den 
far, hun troede var død, 
men gensynsglæden bliver 
kortvarig, da de begge 
involveres i en gammel sag 
om narkosmugling og drab. 
Ilka må tage kampen op 
med både narkokartel og en 
fanatisk sekt og snart er alle 
på flugt for deres liv. Tredje 
del af trilogien om Ilka. 

Blædel, Sara 
Ilkas arv
People’sPress, 2017. 330 sider

Danske Ilka Nichols Jensen 
er i USA for at afvikle sin for-
svundne og nu afdøde fars 
fallitbo af et bedemandsfir-
ma. Ingen vil rigtig fortælle 
hende, hvordan tingene 
hænger sammen, så Ilka må 
prøve sig frem på den hårde 
måde. Nogen vil hende det 
bestemt ikke godt. Anden 
del i trilogien om Ilka.  

Bollen, Christopher
Orient
Gad, 2017. 663 sider

Sommeren går på hæld og 
Long Island-byen Orient 
forbereder sig på vinteren. 
Samtidig ankommer den 
unge enspænder Mills Che-
vern til byen. Snart finder 
en række foruroligende 
hændelser sted. En lokal op-
synsmand drukner, en ældre 
kvinde dør på mystisk vis og 
et monstrøst dyr skyller op 
på stranden. Inden længe er 
Orient gennemsyret af para-
noia og Mills Chevern er den 
naturlige syndebuk. Stærke 
kræfter er på spil i det lille 
samfund og de vil for enhver 
pris forhindre, at sandheden 
kommer frem.

Bragi, Steinar
Kata
Gyldendal, 2018. 422 sider

Kata er vred. Hendes datter 
er myrdet og voldtaget, og 
ingen gør noget ved det. 
Kata ser en krig mod kvinder 
og melder sig som kriger.

Brown, Dan
Oprindelse
Hr. Ferdinand, 2017. 554 sider

Robert Langdon skal denne 
gang overvære en tidligere 
studerendes præsentation 
af ny forskning, som bl.a. vil 
gøre op med religiøse fore-
stillinger. Inden præsentatio-
nen dræbes den studerende, 
og Langdon må igen på jagt 
efter en hemmelig kode 
godt hjulpet af en underskøn 
ung kvinde og en intelligent 
robot. Femte bind i serien 
om Robert Langdon. 

Burnet , Graeme Macrae 
Hans blodige projekt  
- dokumenter vedrørende 
sagen om Roderick Macrae
Loxodonta, 2018. 323 sider

Skotland, 1869 i en lille afsi-
desliggende skotsk landsby. 
Den unge mand Roderick 
Macrae bliver arresteret for 
tre brutale mord. Men hvor-
for gjorde han det?

Spænding 
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Caldwell, Ian 
Det femte evangelium 
Rosenkilde, 2015. 573 sider   

Pave Johannes Pauls sidste 
ønske er at samle Øst- og 
Vestkirken, men forskeren 
Ugo Nogara vil åbne en 
udstilling om Jesu Ligklæde, 
som er en bombe under 
genforeningen. Dagen før 
myrdes han. Præsten Simon 
Andreou anklages, og bro-
deren Alex kæmper for at 
rense ham. 

Child, Lee
Ingen vej tilbage
Jentas, 2016. 422 sider

Jack Reacher møder op på 
sin tidligere arbejdsplads, 
hovedkvarteret for en 
særlig afdeling af militær-
politiet, for at hilse på den 
nye kvindelige chef, Susan 
Turner. Men det er ikke Ma-
jor Turner, der møder ham 
og Reacher bliver i stedet 
mødt med en 16 år gammel 
mordanklage og en tvungen 
indkaldelse til hæren. For at 
sikre en retfærdig behand-
ling stikker han af, skarpt 
forfulgt af hæren, FBI, det 
lokale politi og fire uidentifi-
cerede bøller. Der findes en 
lang række bøger i serien om 
Jack Reacher, ligesom flere 
bind også er filmatiseret. 

Clemen, Thomas
Jeg er Sif
Modtryk, 2017. 349 sider

Sif blev for fire år siden 
voldtaget og næsten dræbt. 
Siden har hun levet med 
psykiske eftervirkninger 
og frygtet den dag, hvor 
hendes overfaldsmand - psy-
kopaten Johan Pressler - vil 
blive løsladt. Pressler er godt 
i gang med at organisere et 
ragnarok af et opgør mellem 
rockere og indvandrerban-
der i København, men vil 
også have hævn over Sif, 
der fik ham bag tremme. 
Krigsveteranen Thor bliver 
sendt af sted for at gøre det 
af med Sif. Men Sif har en 
hemmelighed. Hendes tid 
som offer er forbi.

Coben, Harlan
Den fremmede
Gad, 2016. 332 sider

Adam Price har det hele. En 
vidunderlig kone, to dejlige 
sønner, et stort hus og et 
godt job. Lige indtil en kom-
plet fremmed en dag kom-
mer til byen. Han opsøger 
Adam og afslører, at hans 
kone har en dyb hemmelig-
hed. Fra den dag begynder 
Adams liv at smuldre og 
langsomt går sandheden op 
for ham. Han er havnet i en 
større sammensværgelse og 
ét forkert træk kan ikke bare 
ødelægge hans liv – det kan 
også slå hans familie ihjel.

Corry, Jane
Min mands hustru
Politiken, 2016. 478 sider

Lily og Ed er nygifte og 
har lovet hinanden altid at 
fortælle sandheden. Men de 
har begge hemmeligheder. 
Lily er advokat og tiltrækkes 
voldsomt af sin klient Joe, 
der er tiltalt for mord. Ed er 
billedkunstner og gemmer 
mørke hemmeligheder om 
sin familie og forholdet til en 
anden kvinde. En kædereak-
tion af uundgåelige begiven-
heder tager sin begyndelse, 
da Ed beslutter at male et 
portræt af naboens datter, 
Carla. 

Dahlberg, Rasmus
Pandoracellen
Turbine, 2017. 337 sider

Et russisk atomfragtskib 
med en hemmelig last kol-
liderer med et andet skib på 
vej gennem Kattegat. Jonas 
Kvist kastes på sin første ar-
bejdsdag ind i arbejdet med 
at udvikle trusselsscenarier i 
forbindelse med hændelsen, 
men også hans kaotiske pri-
vatliv giver grund til uro.

Dahlberg, Rasmus 
Stormflod 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 293 sider  

Lisbeth Storm køber en idyl-
lisk beliggende landejendom 
på Falster, hvor hun vil finde 
ro med sine børn. Gården lig-
ger dog ikke langt fra diget, 
hvor et stort konsortium 
ved efterårstide indleder et 
stort anlægsarbejde. Står 
de store kapitalinteresser 
over de lokale beboeres liv 
og ejendom? Tredje del af 
Solstorm. 

Davidsen, Leif
Djævelen i hullet
Lindhardt og Ringhof, 2016. 397 sider

Den danske efterretnings-
agent John Arnborg hopper i 
1993 af til Rusland og efterla-
der kone og datteren, Laila, 
hvis liv forbitres over sviget

Dicker, Joël 
Sandheden om Harry 
Quebert-sagen
Rosinante, 2014. 693 sider  

Den unge forfatter Marcus 
Goldman har skrivebloke-
ring og søger hjælp hos sin 
mentor, forfatteren Harry 
Quebert i en lille amerikansk 
by, men ender med at 
hjælpe med opklaringen af 
det mord på forfatterens 15-
årige muse og elskede, Nola, 
som Quebert anklages for. 
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Døssing, Katja Vesselbo
Andre folks børn
People’sPress, 2016. 276 sider

Efter en række skandaler ud-
nævnes toppolitikeren Eva 
Quist til sit partis politiske 
ordfører. Samtidig stikker 
hendes 16-årige adoptiv-
søn Mathias af. Eva må nu 
kæmpe for at bevare en 
hemmelighed fra fortiden. 
Men da hun modtager 
mystiske trusselsbreve 
begynder hendes sekretær 
Rebecca sammen med sin 
journalistsøster at grave i 
sagen, der trækker tråde til 
en aktivistgruppe på Samsø 
og et børnehjem i Indien. 
Eva presses fra alle sider og 
tvinges til et drastisk valg.

Eco, Umberto 
Nr. 0 
Rosinante, 2015. 222 sider 

En gruppe journalister hyres 
af en stærk pengemand til 
at starte en avis i 1990’ernes 
Milano. I jagten på slad-
derhistorier og sensationer 
begynder en af journalister-
ne at dykke ned i historiske 
konspirationsteorier, hvilket 
får fatale følger. 

Egeland, Tom 
Nostradamus’ testamente
Turbine, 2015. 583 sider  

Den norske arkæolog Bjørn 
Beltsø er på jagt efter et 
brev - Nostradamus testa-
mente, hvor den middelal-
derlige seere og spåmand 
Nostradamus i kodeform 
røber sandheden om bl.a. 
Pagtens Ark.

Eggers, Dave
The circle
People’s Press, 2015. 458 sider

Mae Holland er ovenud 
lykkelig, da hun får job hos 
internetselskabet The Circle, 
der er kendt for deres fælles-
skabsånd. The Circle kræver 
en stor social involvering 
både offline og online, og 
langsomt bliver Maes liv 
mere og mere offentligt.

Elton, Ben 
I kamp mod tiden 
Turbulenz, 2015. 393 sider  

I år 2025 har den tidligere 
elitesoldat Hugh ”Guts” 
Stanton mistet sin familie 
under tragiske omstændig-
heder og ønsker ikke selv 
at leve videre. En mystisk 
organisation giver ham 
tilbuddet om at rejse tilbage 
i tiden, forhindre mordet på 
ærkehertug Franz Ferdinand 
og derved forhindre første 
verdenskrig. Men kan man 
bare ændre på historien?  

Eriksen, Jens-Martin 
Et hvidt reb  
til Philippe Deprez 
Gyldendal, 2015. 189 sider  

Ti år efter forfatteren Phi-
lippe Deprez’ forsvinden på 
Balkan forsøger vennen at 
rekonstruere hvad der skete, 
heriblandt den efterforsk-
ning Deprez efterlod og 
hans forhold til den mystiske 
albanske fotograf Tereza 
Halili. 

Faletti, Giorgio 
Skæbnespil 
People’sPress, 2014. 162 sider  

Eksbokseren Silver har i sin 
ungdom været fængslet for 
matchfixing. Han er nu med 
i ledelsen af en fodboldklub, 
hvor sønnen er stjerne og 
er ved at gentage faderens 
dumhed.  

Follett, Ken
Operation ørneflugt
Cicero, 2017. 484 sider

Dokumentarisk roman om 
en undsættelsesaktion, der 
har til opgave at redde to 
amerikanske virksomheds-
ledere ud af Iran, hvor de 
under de voldsomme uro-
ligheder for nogle år siden 
holdtes som gidsler. Skrevet 
i 1983, men stadig lige så 
spændende læsning i dag. 

Fontana, Giorgio
En lykkelig mands død
Tiderne Skifter, 2017. 279 sider

Mens den offentlige an-
klager Giacomo Colnaghi 
efterforsker et politisk mord, 
kommer han i tvivl om, hvem 
det overhovedet er, der er 
terroristerne. Kan han sætte 
sin lid til hans egen stat?

Ford, Michael 
Koma
EgoLibris, 2015. 457 sider 

En ukendt mand indlægges 
på rigshospitalet i koma og 
deltager ufrivilligt i et reality-
show. Samtidig med at der 
arbejdes på at kortlægge 
mandens identitet føres 
læseren til bl.a. 1970 og 
1980’ernes Libanon og Mel-
lemøsten.

Friis, Agnete 
Sommeren med Ellen
People’sPress, 2017. 312 sider

Jakob får et opkald fra en 
gammel bekendt fra en 
fjern fortid. Det får ham til 
at rejse tilbage til Østjyl-
land hvor han voksede op. 
Samtidig klippes der tilbage 
til sommeren 1978, hvor den 
unge Jakob oplever en vild 
sommer - grunden til at han 
nu kommer tilbage.

Gentry, Amy
Aldrig glemt
Lindhardt og Ringhof, 2017. 300 sider

Et mareridt bliver til virkelig-
hed, da Julie som tretten-
årig bliver kidnappet fra sit 
værelse midt om natten. 
Otte år senere ringer det på 
døren hos hendes forældre. 
Udenfor står en ung kvinde, 
der hævder at være Julie. 
Familien tager imod hende 
med åbne arme, men der 
er noget i Julies historie der 
ikke stemmer. Da hendes 
mor Anna bliver kontaktet 
af en tidligere efterforsker i 
sagen, starter en svær jagt 
på sandheden. For hvis Julie 
ikke er den, hun siger, hun 
er, hvem er hun så? 
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Goddard, Robert 
Når kun tavsheden taler 
Gyldendal, 2014. 446 sider

Jonathan Kellaway rejser 
tilbage til fødeegnen Corn-
wall for at finde en række 
forsvundne dokumenter. 
Det bliver et møde med 
fortidens tragedier og et 
familiedynasti i opløsning.

Halfdan, Finn
Et nødvendigt offer
People’sPress, 2015. 408 sider

Da journalisten Elliot Boye 
begynder at grave i en gam-
mel sag, hvor politiet fejlag-
tigt anholdte to flyttemænd i 
den tro, at de var terrorister, 
opdager han, at han over-
våges døgnet rundt. Elliot 
beslutter at tage kampen 
op og snart bliver han viklet 
ind i et livsfarligt spil, der gør 
ham til den jagede i jagten 
på sandheden. Men Elliot 
nægter at stoppe for sagen 
ripper op i minder fra hans 
barndom i USA.

Heaberlin, Julia
Kvinden i graven
Politiken, 2016. 380 sider

Tessa er eneste overlevende 
blandt fire teenagepiger fun-
det i en massegrav i 1996. På 
graven vokser gule blomster 
med sorte øjer. Tessa husker 
intet, men hendes vidne-
udsagn sender en mand 
på dødsgangen.  Sytten år 
senere finder hun de samme 
sortøjede blomster lige uden 
for sit vindue. Tessa tvinges 
til at huske. Er det den rig-
tige morder, der forsøger at 
skræmme hende? Og hvem 
er det, der interesserer sig så 
meget for hendes teenage-
datter?

Hayes, Terry
Jeg er pilgrim
Politiken, 2017. 797 sider

En uhyggelig mordsag fører 
en tidligere topagent på 
sporet af en terrorist, Sara-
ceneren, som planlægger at 
gennemføre et omfattende 
og ustoppeligt biologisk 
angreb på USA.

Hemmingsen, Frank
Sola scriptura
Brændpunkt, 2017. 312 sider

Anton Simonsen, tidligere 
jægersoldat, er vendt hjem 
fra Afghanistan mærket på 
både krop og sjæl. Hårdt 
presset bliver han tvunget til 
at genoptage kontakten til 
sin gamle ven og jægerkol-
lega Frank, der nu leder en 
ny og hemmelig afdeling 
i politiet. Afdelingen er i 
gang med en intens jagt på 
en kold og kynisk kristen 
fundamentalistisk morder og 
involverer svigt, sex, begær, 
fanatisme og tro.

Hesseldahl, Morten 
Ernestos hænder 
Modtryk, 2014. 275 sider  

Politisk thriller hvor drabet 
på Ernesto ”Che” Guevara 
og hændelser under militær-
diktaturet i Argentina viser 
sig at have forbindelser til 
nutidens Danmark i så høj 
grad, at flere dræbes for at 
skjule fortidens hemmelig-
heder. 

Jacobsen, Steffen
Enhjørningen 
People’sPress, 2016. 333 sider

Politiinspektør Lene Jensen 
tager midt i sin skilsmisse 
modvilligt en sag om en 
dræbt ung udenlandsk 
kvinde. Privatdetektiven Mi-
chael Sander leder efter en 
forsvunden dansk violinist. 
Sagerne fører til sidst til et 
dramatisk sammenfald.

Jacobsen, Steffen
Et bjerg af løgne 
People’sPress, 2015. 386 sider

En chefgeolog myrdes og en 
vigtig usb-nøgle forsvinder 
- noget der truer det store 
danske firma Nobel Oil. Så 
Michael Sander hyres ind for 
at finde usb-nøglen og snart 
vælter lig, løgne og brutale 
optrin ud af alle tænkelige 
skabe.

Jensen, Jens Henrik
De frosne flammer
Politiken, 2016. 543 sider

Den tidligere elitesoldat 
Niels Oxen er formodet 
død, men har overlevet på 
en lille svensk skærgårdsø. 
De to fyrede PET-folk, Axel 
Mossman og Margrethe 
Franck får ham dog med i 
et endeligt opgør mod den 
hemmelige organisation, 
Danehof.

Johansen, Claes
Drengen og færgemanden 
Turbine, 2017. 343 sider

En ung rumænsk jøde 
oplever at se hele sin familie 
udryddet i en kz lejr. Efter 
krigen søger han hævn. Først 
ved at melde sig til hæren i 
det nyoprettede Israel, men 
senere, da han finder ud 
af at netop hans plageånd 
kæmper for det franske ko-
loniherredømme i Indokina, i 
Fremmedlegionen.

Kazinski, A. J. 
Forfølgerne 
Politiken, 2014. 394 sider  

Et samleje i et prøverum i 
Magasin starter en lavine af 
hændelser, der tager sit ud-
gangspunkt i et villakvarter, 
hvor fire mennesker dyrker 
hver deres form for stalking. 
Men hvem forfølger hvem? 
Handler vores moderne sam-
fund kun om overvågning, 
er der en stor konspiration 
under opsejling, og hvor er 
moralen henne i denne sag? 

King, Stephen 
Outsideren
Hr. Ferdinand, 2018. 601 sider

En dreng bliver brutalt 
myrdet. Alle beviser peger 
på den populære baseball-
træner Terry Maitland, som 
dog har et skudsikkert alibi. 
Langsomt går det op for ef-
terforsker Ralph Anderson, 
at der ingen naturlig forkla-
ring er og at ondskaben bag 
det frygtelige mord stadig er 
på fri fod.

King, Stephen
Rosernes torne 
Hr. Ferdinand, 2018. 812 sider

Over hele verden er kvinder-
ne begyndt at falde i søvn 
og forpuppe sig. Samtidig 
i den lille by Dooling i West 
Virginias bjerge bliver den 
mystiske Eve sat i det lokale 
kvindefængsel.
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Knight, Renée
Enhver lighed med nulevende 
eller afdøde personer er 
utilsigtet
Hr. Ferdinand, 2015. 337 sider

Fra det øjeblik Cathrine 
intetanende lægger sig i sin 
seng og begynder at læse 
romanen En fuldkommen 
fremmed, ændrer hendes liv 
sig for altid. Det går hurtigt 
op for hende, at bogen 
med detaljeret nøjagtighed 
beskriver hendes mørkeste 
hemmelighed. En hemmelig-
hed hun troede, ingen andre 
kendte. Hvordan er bogen 
havnet på hendes natbord 
og hvem står bag? Hendes 
verden smuldre og hendes 
eneste håb er at løfte sløret 
for det, som skete den skæb-
nesvangre dag for mange år 
siden.

Knoll, Jessica
Verdens heldigste kvinde
Politiken, 2016. 390 sider

Ani FaNelli har omhyggeligt 
iscenesat sig selv og sit liv. 
Hun har manipuleret med 
alt og alle – ikke mindst sig 
selv – for at blive præcis 
den person, hun tror, hun 
skal være. Men Ani har en 
hemmelighed. Da hun var 14 
år hed hun TifAni og kæm-
pede for at blive accepteret 
blandt overklassens børn 
på The Bradley School. Nu 
jages hun af erindringsglimt 
om tragiske og ydmygende 
hændelser fra dengang og 
hendes perfekte liv er truet.

Knoth, Erik 
Jagten på det  
forsvundne ravkammer 
 - ”Operation Pusjkin”
Hovedland, 2016. 331 sider 

I de sidste måneder af 2. 
verdenskrig forsvandt Rav-
kammeret - kaldet verdens 
8. vidunder - fra Katharina 
Paladset udenfor det da-
værende Leningrad. Mange 
har søgt efter det siden - og 
mange er døde, herunder 
danske Bjarke Willumsen, 
hvis søn fortsætter jagten. 

Koppel, Hans
Kom tag min hånd
People’sPress, 2015. 313 sider

Anna er 43 år, godt gift, har 
et job på et dameblad og en 
datter hun elsker højt. På en 
konference møder hun den 
15 år yngre Eric og de ender 
sammen i sengen. Da beru-
selsen og begæret har lagt 
sig, ved Anna godt, at hun 
er nødt til at gøre det forbi 
med Eric og vende tilbage 
til familien. Hvad hun ikke 
ved, er, at samvittigheds-
kvaler ikke bliver det eneste, 
der kommer til at forfølge 
hende.

Lapena, Shari
Naboparret
Gyldendal, 2016. 302 sider

Anna og Marco er inviteret 
til middag hos naboparret. 
Da babysitteren melder fra 
og står valget mellem at 
sende afbud eller kombinere 
hyppige tilsyn af deres seks 
måneder gamle datter og 
en babyalarm. Fatalt vælges 
det sidste, for da Anna og 
Marco vender tilbage fra 
den lidt for våde middag er 
babyen væk – sporløst for-
svundet. Mistanken falder 
på forældrene, men hvad er 
der egentlig sket og hvad vil 
politiet finde?

Lassen, Søren
Den blå græshoppe 
People’s Press, 2015. 413 sider  

November 1963 og måne-
derne frem: Mens verden be-
græder drabet på Kennedy 
udspiller der sig et stort 
drama i København, hvor 
tre myrdede prostituerede, 
hemmeligheder fra anden 
verdenskrig, en russisk 
spion, en skuespillerinde og 
en dansk avisredaktør spiller 
hovedrollerne. 

Le Carré, John 
En skrøbelig sandhed
Rosinante, 2013. 349 sider  

I 2008 deltager en britisk 
embedsmand i en antiter-
roraktion på Gibraltar. Tre 
år senere får han nys om, at 
aktionen absolut ikke forløb 
som planlagt. Sammen med 
en ministersekretær sætter 
han sig for at udrede, hvad 
der egentlig skete. Men de 
møder hård modstand fra 
egne rækker.

Lehane, Dennis 
Under bordet 
Klim, 2014. 229 sider  

Den ensomme bartender 
Bob kommer i problemer, 
da hans arbejdsplads bliver 
røvet. Den er nemlig ejet af 
tjetjenske gangstere, der vil 
have deres penge tilbage. 
Fundet af en halvdød hunde-
hvalp i en affaldscontainer 
bringer dog Bob ud af sin 
ensomhed og får ham ud af 
sin skal. 

Lemaitre, Pierre
Et beskidt job
Lindhardt og Ringhof, 2016. 447 sider

Den midaldrende Alain De-
lambre er tidligere HR-chef 
i en stor virksomhed, men 
er nu arbejdsløs på fjerde 
år. Endelig vender lykken 
for Alain, da han går videre 
til næste runde ansæt-
telsessamtaler, til et job 
som HR-assistent. Rekrut-
teringsfirmaet planlægger 
dog en drastisk test for at 
finde den rette person. På 
baggrund af en simuleret 
gidseltagningsset-up skal 
de udvalgte kandidater vise 
deres værd, og Alain er klar 
til at gøre hvad som helst for 
at få jobbet. 
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Meyer, Stephenie
Kemikeren
Lindhardt og Ringhof, 2016. 593 sider

Alex arbejdede tidligere for 
den amerikanske regering. 
Hun var kemikeren – eksper-
ten med indgående kend-
skab til kemiske stoffer og et 
job som forhørsleder. Med 
jobbet fulgte også viden om 
mange hemmeligheder, og 
pludselig er det Alex, der 
udgør en fare for USA’s sik-
kerhed. Nu er hun konstant 
på flugt, og hendes eneste 
redning er at tage det job, 
hendes tidligere chef tilby-
der hende. Men opgaven 
er langt fra enkel og hun 
må bruge sit unikke talent 
på måder, hun aldrig havde 
drømt om.

Mytting, Lars 
Svøm med dem som drukner 
Rosinante, 2015. 442 sider  

Siden forældrene blev dræbt 
i en fransk skov, har Edvard 
boet på bedsteforældrenes 
gård i de norske fjelde. Da 
bedstefaren dør, sidder han 
tilbage med mange ubesva-
rede spørgsmål om familie-
historien, der efterhånden 
åbenbarer fortielser og 
tragedier.

Nesbø, Jo 
Blod på sneen 
Modtryk, 2015. 157 sider  

Hvordan klarer man sig som 
lejemorder, når man i virke-
ligheden er blød som smør 
og alt for let bliver forelsket i 
de piger man møder? Det må 
lejemorderen Olav hellere få 
styr på, for der er et job, der 
venter.  

Ohlsson, Kristina
Syge sjæle
Modtryk, 2016. 333 sider

Anna og David flytter ind i 
en gammel præstegård sam-
tidigt med at Lukas vender 
tilbage til byen. Lukas er den 
eneste overlevne efter at tre 
mennesker blev bortført og 
mishandlet for mere end 10 
år siden, og de to kvinder er 
stadig sporløst forsvundet. 
Lukas kan intet huske og det 
piner ham, at han ikke har 
kunne udpege gerningsman-
den. Gunnars datter Fanny 
var én de bortførte og sam-
men med Lukas begynder 
han sin egen efterforskning. 
Samtidigt har Anna svært 
ved at finde ro. Hun plages 
af syner og forstår at noget 
er helt galt på den forfaldne 
gård.

Oksanen, Sofi 
Norma
Rosinante, 2016. 318 sider 

Da Normas mor, Anita, 
kaster sig ud foran et me-
trotog, skal det ligne et selv-
mord. Men det tror Norma 
med det specielle hurtigt-
voksende hår ikke på, og i 
jagten på en forklaring vikles 
hun mere og mere ind i den 
mafialignende Naaka-familie, 
som moderen har kendt fra 
barndommen. 

Paris, B. A.
Bag lukkede døre
Jentas, 2017. 303 sider

Jack og Grace er det 
perfekte par, smukke og 
velhavende. Han er en kendt 
advokat med speciale i sager 
om hustruvold og Grace er 
den smukke trofæhustru. 
Men der er noget rivende 
galt. Hvorfor kan Grace 
aldrig mødes til en kop kaffe, 
selvom hun ikke arbejder 
og hvorfor er alle vinduerne 
i stueetagen sikret med 
metalskodder? Hvad foregår 
der egentlig bag de lukkede 
døre?

Petersen, Eddie Thomas 
Værelse til leje 
People’sPress, 2017. 291 sider  

Den bankfuldmægtige 
Lennart Bygholm Nielsens 
hverdag, som bor alene i 
den lidt for store lejlighed i 
København, ændres da han 
udlejer et værelse til den 
unge Natasja fra Ukraine. 
Den midaldrende Lennart 
får med Natasja lidt kulør på 
en ellers ensformig hverdag. 
Men så en dag forsvinder 
Natasja, og Lennart bliver 
hurtigt den hovedmistænk-
te. 

Petri, Lotte 
Hvidt snit 
Turbine, 2015. 318 sider  

Menneskelige skeletdele i en 
død ulv bør i sig selv rydde 
forsiden. Men da det viser 
sig at endnu et dødsfald har 
relation til samme sag, bliver 
der nok at se til for epide-
miologen Selma Eliassen. 

Pizzolatto, Nic 
Galveston 
Klim, 2014. 243 sider  

En gangsterboss i New 
Orleans forsøger at dræbe 
en af sine håndlangere Roy, 
men den hårdkogte Roy 
vil det anderledes. Efter at 
have myrdet sine potentielle 
bødler, tager Roy flugten 
sammen med luderen Rocky. 

Pynchon, Thomas 
Det dybe net 
Tiderne Skifter, 2015. 524 sider  

I New York City hvirvles den 
private efterforsker Maxine 
Tarnow i 2001 ind i en kom-
pleks sag om økonomisk 
svindel og internetsikkerhed. 
Den fører hende rundt i byen 
og til meget tvivlsomme mil-
jøer og internettets dybeste 
afkroge. 
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Rathsack, Thomas 
Sort daggry 
Politiken, 2013. 335 sider  

Den danske jægersoldat Mi-
chael Plessner og hans grup-
pe sendes til Somalia for at 
redde en dansk forsker og 
for at stoppe terroristers for-
søg på at sprede en dødelig 
virus et sted i Europa, og det 
bliver en livsfarlig aktion. 

Reid, Iain 
Jeg overvejer  
at gøre det forbi
Lindhardt og Ringhof, 2017. 243 sider

Jake og hans kæreste er på 
vej for at besøge hans foræl-
dre på deres afsidesliggende 
gård. Kvinden ved allerede, 
at hun vil gøre forholdet for-
bi, men det er langt fra den 
største hemmelighed mel-
lem de to. Undervejs bryder 
en snestorm ud og parret 
må tage en uventet omvej 
og strander foran en tom 
skole, hvor de søger tilflugt. 
Nu breder tvivlen, usikkerhe-
den og angsten sig. I dagene 
efter efterforsker politiet et 
mord sket på skolen. Men 
hvem er offeret?

Ritzel, Ulrich
Slangehoved
Turbine, 2016. 424 sider

En forårsnat bliver en ung 
mand dræbt på åben gade 
i Berlin – kørt ned af en 
landrover. Den ældre pri-
vatdetektiv Hans Berndorf, 
der ansættes af den afdødes 
familie, får mistanke om, 
at den dræbte er blevet 
forvekslet med en anden 
og at det egentlige offer 
nu befinder sig i yderste 
livsfare. Men sagen er mere 
kompleks end som så og 
sporerne trækkes tilbage til 
den jugoslaviske borgerkrig 
og lyssky og lukrative for-
retninger.

Roslund, Anders 
En bror at dø for
Modtryk, 2017. 410 sider

Bankrøveren Leo har 
udtænkt det perfekte kup, 
og kommissær John Brocks 
ånder ham i nakken. Begge 
har de brødre, som er eller 
kan blive involveret i kuppet, 
og begge bruger de den 
andens bror i deres interne 
psykologiske spil.

Sabroe, Morten 
Drengen der løb med Gud 
Politiken, 2015. 323 sider  

Den 16-årige Viktor Hugo 
løber fra noget, på trods 
af lægernes advarsler. Hvis 
bare, han kunne huske, hvad 
det var? Det eneste han ved, 
er, at det har forbindelse til 
den dag, han døde. 

Sheers, Owen
Jeg så et menneske
Gyldendal, 2016. 313 sider

Michael Turner har mistet sin 
kone og flytter til London. 
Her møder han sine nye 
naboer, ægteparret Josh og 
Samantha, som han bliver 
venner med. En eftermiddag 
træder han ind i nabohu-
set. Det er ulåst og tomt. 
En brutal ulykke i huset får 
altoverskyggende konse-
kvenser for dem alle tre og 
blotlægger en knusende 
hemmelighed, der forener 
Michael og Josh i en spiral af 
skyld og fortielser.

Silva, Daniel 
Kuppet 
Cicero, 2015. 389 sider

Den israelske kunstkonser-
vator og efterretningsagent 
Gabriel Allon er på jagt efter 
verdens mest eftersøgte 
kunstværk, Caravaggios 
maleri af Jesu fødsel. 

Snoekstra, Anna
Hendes sidste sommer
HarperCollins Nordic, 2017. 272 sider

En kvinde anholdes for 
butikstyveri. For at slippe 
væk for politiet foregiver 
hun at være Rebecca Winter, 
som forsvandt sporløst 11 år 
tidligere. Rebeccas forældre 
henter kvinden og snart 
bliver bedraget altomfat-
tende, da Rebeccas tvillinge-
brødre og alle de nærmeste, 
skal overbevises om, at hun 
er vendt tilbage. Men hvad 
skete der med den rigtige 
Rebecca og er den, der stod 
bag hendes forsvinden sta-
dig i nærheden? 

Steines, Jørgen
Sandhedens labyrint
mellemgaard, 2018, 457 sider

Kontrafaktisk roman, der 
foregår i Tyskland i 1943. En 
forræder udleverer informa-
tion til de allierede. Major 
Johann Richter skal finde 
forræderen, men det er en 
vanskelig opgave, da sporet 
peger mod den nazistiske 
top.
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Stigsgaard, Louise 
Natten er fuld af lys 
People’s Press, 2016. 300 sider  

Spændingsroman, hvor Sara 
Skarsgaard kaster sig ud i 
en farefuld færd for at finde 
ud af, hvem der myrdede 
hendes tidligere elsker. 
Færden fører hende gennem 
Beirut, ind i en flygtningelejr 
og samtidig får den konse-
kvenser for hendes forhold 
til manden Hans. 

Tollström, Catrine
Eksperimentet
HarperCollins Nordic, 2016. 445 sider

En gruppe nøje udvalgte 
personligheder skal deltage i 
en Robinson-agtig realityse-
rie på en isoleret ø. Producer 
Åse Nordenskiöld skal styre 
forløbet, men da kontakten 
til fastlandet afbrydes og 
den første deltager myrdes, 
bliver det hurtigt klart, at 
nogen har helt andre planer 
med tv-udsendelsen. Snart 
bliver det psykologiske 
spil mellem deltagerne og 
personalet mere og mere 
ekstremt og det går op for 
alle på øen, at man i virke-
ligheden ikke bør stole på 
andre end sig selv.

Tremayne, S. K.
Faldet
Gad, 2016. 356 sider

Angus og Sarah lever et godt 
liv i London med dejligt hus 
og gode jobs. Men da den 
ene af deres tvillingepiger 
omkommer i en ulykke, 
smuldre tilværelsen mel-
lem hænderne på dem. De 
forlader byen til fordel for 
en isoleret skotsk ø. Men 
noget er helt galt. Deres 
overlevende datter opfører 
sig meget foruroligende og 
langsomt sniger tvivlen sig 
ind på Sarah. Hvordan kan 
de være helt sikre på hvem 
af de enæggede tvillinger 
der omkom. Og hvad skete 
der egentlig den dag, ulyk-
ken fandt sted?

Vaughan, Sarah
Skandalens anatomi
Hr. Ferdinand, 2019. 318 sider

Juniorminister James 
Whitehouse bliver anklaget 
for voldtægt og anklager 
Kate Woodcroft vil gøre sit 
ypperste for at få manden 
dømt, hun har nemlig sit 
eget opgør at gøre op.

Vincentz, Helle
Stjålne liv
People’s Press, 2016. 456 sider

Antropologen Sofie Munk 
bliver hyret af fertilitets-
klinikken MereLiv for at 
opklare en sag om befrug-
tede æg, der forsvinder fra 
den topsikrede klinik. Mik 
Karlsen er særlig rådgiver for 
justitsministeren og kæmper 
for sin og ministerens overle-
velse på Christiansborg. 
Uden at vide det har Sofie 
og Mik fat i hver sin ende af 
samme sag, som snart eska-
lerer med drab og trusler på 
livet.   

Westberg , Niels Frederik 
Den hellige dreng
Det Poetiske Bureau, 2017. 212 sider

Psykologen Karl Neumann 
involveres af den danske 
efterretningstjeneste i en 
sag om en mordbrand i et 
kolonihavehus på Sydhavnen 
i København, hvor eneste 
overlevende er en roma-
dreng med paranormale ev-
ner. Snart jages drengen af 
flere efterretningstjenester. 
Kan Neumann redde ham, 
før det er for sent?

Winckler-Carlsen, Martin 
Zarens guld 
EgoLibris, 2016. 429 sider  

Journalisten Maja Moberg 
får et tip fra en døende 
kvinde om, at de guldreser-
ver, den russiske zar Nikolaj 
den 2. smuglede ud under 
den russiske revolution, blev 
udskibet fra Buenos Aires 
med det senere torpederede 
skoleskib København. Anden 
del af Det Revolutionære 
Råd. 
 

Zander, Joakim 
Svømmeren 
Gyldendal, 2014. 403 sider 

Den svenske EU-jurist Klara 
Walldéen bliver opsøgt af 
en ekskæreste, der bliver 
forfulgt og er uskyldigt 
anklaget for forbindelse til 
terrorisme og mord. Hun 
beslutter sig for at hjælpe 
ham og snart er de begge 
udsat for en menneskejagt 
igennem dele af Europa. 

Zola Christensen, Robert 
Is i blodet 
Gyldendal, 2013. 319 sider  

Da et hold forskere dør på 
Grønland under undersø-
gelser af indlandsisen og 
undergrunden begynder en 
intens efterforskning, hvor 
både en dansk geolog samt 
PET og flere amerikanske 
organisationer og firmaer er 
aktører i en dramatisk sag 
med flere lag.

Zornig Andersen, Lisbeth 
Arkimedes
Politiken, 2017. 420 sider

Malene Jørgensen kom-
mer på dybt vand, da hun 
udnæves til administrerende 
direktør i foreningen ”Hjælp 
Barnet”. Alle gode intentio-
ner til trods, er foreningen 
et morads af manglende 
hensynstagen, kriminalitet 
og misforstået pædagogik 
- og børnene er konsekvent 
taberne. Kan Malene gøre 
en forskel? Anden del af 
Bundfald.
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Sygdom 
Boysen, Daniel 
Fordi ilden er vores
Jensen & Dalgaard, 2016. 170 sider  

Barsk historie om to sø-
skende og deres voldelige 
opvækst med alkoholisme 
og pædofili. Flere år senere 
sætter storebroderen ord 
på overgrebene og fortæller 
historien til sin lillesøster.

Butschkow, Julia 
Aber dabei
Samleren, 2013. 184 sider  

Jens Martin er overlæge på 
en psykiatrisk afdeling, hvor 
der blandt patienterne er 
en sexfikseret advokat, en 
anorektisk forfatter og en 
ung deprimeret kvinde. Jens 
Martin selv og hans over-
medicinerede kone har det 
heller ikke for godt.

Dahl, Niels Fredrik
Mor om natten
Gyldendal, 2018. 225 sider

En søn kigger tilbage på sin 
mors liv flere år efter hendes 
død og indser, hvor meget 
hendes liv med angst og 
depression har haft indfly-
delse på ham selv og det liv, 
han lever.

Dansberg, Joan 
Broderparten
Lunden, 2018, 291 sider

Marias mand Bjørn er 
dement og hjerneskadet i 
så alvorlig grad, at parret 
forbereder sig på den sidste 
tid. Men Bjørns bror over-
rumpler dem med en plan 
om at få Bjørn umyndiggjort 
og selv overtage styringen i 
ægteparrets firma.

Enger, Cecilie 
Mors gaver
Jensen & Dalgaard, 2016. 232 sider

Gennem julegavelister fra 
de sidste tre årtier forsøger 
en voksen kvinde at forstå 
sig selv, familierelationerne 
og moderen der er ramt af 
Alzheimers sygdom.

Fabricius, Gustav
53 dage
Vandkunsten, 2017. 154 sider

En lille nyfødt dreng indlæg-
ges på Rigshospitalet med 
kemisk lungebetændelse. 
Liv eller død. Gennem 53 
dage og i 53 kapitler, ses 
barnets kamp set gennem 
faderens øjne. En kamp, der 
også vender op og ned på 
faderens liv. 

Fall, Johanne Kirstine
Der er altid nogen at befri
Gladiator, 2017. 245 sider

21-årlige Katrina bliver 
indlagt på Odense Universi-
tetshospital med anoreksi. 
Romanen følger hende i 
hendes kamp mod vægten 
og kroppen i hendes 3 måne-
ders ophold der.

Fields, Conrad 
I hans øjne så jeg døden
Politiken, 2018. 316 sider

Daniel vil gerne være en 
helt almindelig far og mand, 
men sådan er virkeligheden 
ikke. Nyhederne og lydene 
vækker minder om tiden 
i Afghanistan med måske 
forkerte beslutninger, der nu 
er ved at indhente ham.

Frobenius, Nikolaj
Så højt var du elsket
Tiderne skifter, 2013. 307 sider 

Bogen beskriver et far-søn 
forhold i de sidste faser af 
farens liv med sygdom og 
begges reflektioner over 
livet.

Gardell, Jonas 
Tør aldrig tårer bort  
uden handsker
Tiderne Skifter, 2015. 295 sider

Rasmus og Benjamin, Lars-
Åke, Seppo, Bengt og Paul 
bor i Stockholm. Uskyldens 
og kærlighedens tid er ovre, 
og de må kæmpe, ikke 
bare mod fordomme og 
snæversyn, men mod den 
dræbende aids, der dag for 
dag skræller det af dem, 
der gjorde livet værd at leve 
trods alt. 3. bind Døden. Læs 
først bind et Kærligheden og 
bind to Sygdommen.

Gejl, Trisse 
Ulvekvinten 
People’sPress, 2016. 253 sider  

Zoe er mor til Frederik og 
veninde med Beate. Gradvist 
går Zoe i sort, mens afgrun-
den bliver beskuet af Zoes 
nærmeste. 

Gerhardt, Maria 
Der bor Hollywoodstjerner 
på vejen 
People’sPress, 2014. 208 sider  

Maria er dj, succesfuld og 
forelsket i Rosa. Efter 15 år 
får hun hende, men samtidig 
opdager Maria at hun har 
kræft. Maria Gerhardt også 
kendt under navnet Djuna 
Barnes. 

Green, John 
En flænge i himlen
Politiken, 2012. 334 sider  

16-årige Hazel er dødssyg 
af kræft. Hun forelsker sig 
i 17-årige Augustus som 
ligeledes er kræftsyg. Sam-
men oplever de deres første 
forelskelse, inden døden 
skiller dem. 
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Heivoll, Gaute
Over det kinesiske hav 
Samleren, 2014. 253 sider  

I 1945 bygger et ungt norsk 
par et hus, der skal danne 
ramme om såvel familieliv 
som en lille institution for 
værgeløse børn og voksne. 
Det går fint og alle trives, 
indtil katastrofen pludselig 
indtræffer. 

Holst, Hanne-Vibeke
Som pesten
Gyldendal, 2017. 685 sider

Som nyansat læge i WHO i 
Geneve får danske Karoline 
Branner sin sag for, da der 
udbryder en dødelig influen-
zapandemi. Hun må kæmpe 
en hård kamp mod politiske 
intriger, medicinalindustrien 
og sin egen mand.

Holst, Kamilla Hega 
Sort 
Samleren, 2012. 193 sider 

37-årige Sanne er meget 
fed. Hendes kæreste Jesper 
feder hende op og tænder 
seksuelt på hendes meget 
store krop. De er flyttet ind 
hos Sannes far, der er ved at 
dø af kræft. Mens faderens 
krop svinder ind, vokser 
Sannes. 

Joyce, Rachel 
To sekunder  
i Byron Hemmings’ liv 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 360 sider  

11-årige Byron Hemmings 
bekymrer sig om tiden og 
om sin mor, der uden at vide 
det har kørt en lille pige ned. 
Hvordan kan han skærme 
moderen og holde sammen 
på familien?  

Juhl Dalsgaard, Louise
Det dér og dét der
EC Edition, 2017. 173 sider

En ung kvinde beslutter sig 
en dag for at leve sundt, 
dyrke motion og tabe sig. På 
9 måneder taber hun 40 kilo, 
bliver indlagt og udskrevet 
igen. Hun motionerer, lever 
på en sten om dagen og 
overspiser om natten.

Jungersen, Christian 
Du forsvinder
Gyldendal, 2012. 464 sider  

Mias mand, privatskolelede-
ren Frederik, får konstateret 
en hjernesvulst og ændrer 
fuldstændigt personlighed. 
Da det viser sig, at han har 
bedraget skolen for mil-
lioner, går Mia ind i kampen 
for at få ham frikendt. Hun 
bliver i tvivl om, hvad der er 
hans egentlige personlighed.

Karmark, Kim
En af dagene 
Byens Forlag, 2017. 208 sider

En gammel mand bliver en 
nat ringet op af sin elsker-
inde fra 50 år siden. Eller er 
det en drøm? Oplevelsen får 
ham til at reflektere over sit 
liv med passion og kærlig-
hed, men også med tab, 
sorg og svigt.

Kerangal, Maylis de 
Hjertet 
Gyldendal, 2016. 278 sider 

Unge Simon Limbres’ 
organer skal efter en 
tragisk ulykke, videregives 
til donormodtagere. Vi 
følger forløbet, tankerne og 
følelserne hos forældrene, 
kæresten, lægerne, sygeple-
jerskerne og patienten der 
skal modtage hans hjerte, 
over ét døgn.  

Lindstrøm, Merethe 
Fra vinterarkiverne 
Tiderne Skifter, 2017. 218 sider  

Merethe er gift med Mats, 
som er sindslidende, og som 
med jævne mellemrum taler 
om at tage livet af sig. Men 
på trods af de hårde odds 
kæmper de begge for at 
holde sammen på både sig 
selv og familien.

Lunding-Sørensen,  
Anne-Sophie 
Fald 
Gyldendal, 2014. 175 sider  

Psykiske lidelser skubber 
Mette og René helt ud 
på kanten. Mette har en 
voldsom depression og René 
kæmper med en altfortæ-
rende ludomani. På hver 
deres måde forsøger de at 
tackle tilværelsen og det frie 
fald, der lokker forude. 

Lögde, Ann 
Vælt diktatoren 
Jensen & Dalgaard, 2013. 271 sider 

Den 16-årige Inger deltager 
under pres fra sine foræl-
dre i et samtaleterapeutisk 
forløb med en psykolog. 
Samtalerne afdækker årsa-
gerne til hendes anoreksi, og 
langsomt genvinder hun sit 
selvværd og finder mod til at 
leve sit liv. 

Lång, Line-Maria 
Blå tiger 
Rosinante, 2018. 270 sider

Den unge kvinde, Timian, 
lever efter reglerne, for det 
er vigtigt at være som andre 
mennesker. Men hvad sker 
der, når man bryder reglerne 
og forsøger at være den, 
man er?

Maxen, Signe 
Sort galde
Rosinante, 2017. 175 sider

Sigrid lider af diffuse 
mavesmerter. Sorgen over 
faderens død plager hende, 
voksenlivet er svært, hendes 
psykiske sårbarhed kammer 
langsomt over, og det ender 
med en psykiatrisk indlæg-
gelse. Selv tilskriver hun 
mavesmerterne sort galde.
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Meyerhoff, Joachim 
Fortiden er ikke  
hvad den har været
Hovedland, 2018. 325 sider

Selvbiografisk roman 
fra Slesvig, skrevet med 
selvironi og kærlig over-
bærenhed. Joachim vokser 
op som yngste, særdeles 
temperamentsfulde søn af 
overlægen på et psykiatrisk 
hospital. Den ret excentriske 
familie, med far som det 
egenrådige centrum, har 
patienterne som nærmeste 
nabo.

Pallisgaard, Signe Langtved 
Alle de liv
Lindhardt og Ringhof, 2018. 201 sider

Emilie og Solveig er taget 
på bilferie til Californien. 
De to veninder har altid 
været sammen om alt, så da 
Solveig får konstateret ALS 
rammer sygdommen også 
Emilie. Det eneste Emilie kan 
gøre er at skrive hendes hi-
storie, som den kunne have 
været - alle de liv Solveig 
kunne have haft.

Prowse, Amanda
En perfekt datter
Flamingo, 2016. 285 sider

Jackies liv blev ikke som for-
ventet, og imellem huslige 
gøremål og pasningen af 
sin demente mor, drømmer 
Jackie om det liv der kunne 
have været, og det liv hun 
ønsker for sin datter.

Ravn Jensen, Pia
Smagen af fugl
BoD, 2017. 339 sider

Marie er 26 år og arbejder 
som taxichauffør. Hendes 
opvækst har været hård og 
hendes liv er omtumlet. Ved 
bogens start forsøger hun at 
flygte fra sin egen lejlighed 
med et lille barn, der ikke er 
hendes eget. 

Rasmussen, Henrik 
Jeg ved faktisk ikke  
hvorfor jeg er her
People’sPress, 2015. 178 sider

En kriseramt mand fortæl-
ler om sit livs svigt gennem 
skriverier til sin psykiater, og 
hvordan disse svigt har ført 
til først en besættelse og 
siden en behandlingsdom, 
fordi han ikke kunne give slip 
på kærligheden. 

Rolstad, Lajla
Ulveøen
Batzer, 2016. 251 sider  

En yngre norsk kvinde rejser 
til vildmarken i Canada for 
at bearbejde sin psykiske 
sygdom. Mødet med den 
barske natur, mennesker i 
samfundets udkant og den 
indianske kultur bliver en 
voldsom og følelsesladet 
udviklingsrejse. 

Rydahl, Pia
Der brænder en ild
Brændpunkt, 2017. 364 sider

Holmegaard Glasværk i 
1970’erne - en glasmager 
rammes af en hjerneskade, 
og hele familien må forsøge 
at fortsætte livet med de 
alvorlige konsekvenser 
det har; psykisk, socialt og 
økonomisk.

Skyggebjerg, Jacob
Hjælp - vidnesbyrd fra den 
danske retsstat  
- et justitsmord
Gladiator, 2018. 282 sider

Da Jacob Skyggebjerg idøm-
mes en behandlingsdom på 
fem år, starter et personligt 
mareridt og en kamp for 
at undslippe en, for ham, 
uretfærdig afgørelse.

Strandgaard, Charlotte
Lille menneske
Lindhardt & Ringhof, 2017. 291 sider

Om pubertetspigen, Maria, 
og hendes nervøse spi-
sevægring i protest mod 
at blive kvinde. Dette får 
hendes forældre til at tage 
deres liv og deres roller op til 
revision.

Thøgersen, Ulla
Mærker
Eksistensen, 2016. 120 sider

Efter et kræftforløb forsøger 
en yngre kvinde at få hverda-
gen til at fungere med kære-
ste, kunst og almindelighe-
der. Men selvom kræften er 
opereret væk, har den ikke 
sluppet sit tag mentalt.

Vigan, Delphine de 
Dage uden sult 
People’sPress, 2017. 148 sider 

Den 19-årige anoreksiramte 
Laure indlægges på hospi-
talet, da hendes vægt når 
35 kilo og hun er i overhæn-
gende livsfare. Nu starter 
hendes langsomme kamp 
for at vende tilbage til livet.

Wagner, David
Lever 
Gyldendal, 2014. 254 sider  

Mens jegfortælleren venter 
på at at få en ny lever, 
fortæller han om sit liv og 
tanker i forbindelse med at 
det at blive og være trans-
planteret. 

Zadoorian, Michael 
En sidste ferie
HarperCollins Nordic, 2017. 268 sider

Livsbekræftende roman 
om et ældre ægtepars 
sidste ferietur i autocamper. 
Hun er uhelbredelig syg af 
cancer, og han er ramt af 
Alzheimers. Det er en ferie-
tur, hvor ægteparret kæder 
fortid og nutid sammen med 
refleksioner og gamle lysbil-
leder. Findes også som film 
med titlen ”Vores livs ferie”.  
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Ungdom 
Avallone, Silvia 
Annafrancesca leger ikke
Jensen & Dalgaard, 2015. 366 sider

Anna og Francesca står ved 
begyndelsen til alting; gym-
nasiet, puberteten, ungdom-
men. Men kan venskabet 
overleve den barndom, der 
samtidig skal afsluttes?

Batuman, Elif
Idioten
C&K, 2019. 441 sider

Året er 1995. Selin er lige 
startet på Harvard Uni-
versity hvor hun studerer 
litteratur. Vi følger hende 
mens hun navigerer gennem 
studietiden med alt hvad det 
indbefatter.

Bengtsson, Jonas T.
Sus
Rosinante, 2017. 271 sider

Sus er 19 år, ligner en 12-årig 
og bor i en social ghetto. 
Hun hader sin far, ryger sine 
daglige joints og begynder 
at sælge hash for at kunne 
købe en pistol. Men så er der 
lige katten, Adrian i køresto-
len og den nye fyr i blokken.

Bodroz̆ić, Ivana
Hotel Intetsteds
Tiderne Skifter, 2015. 213 sider

Historien om en ung kroatisk 
piges liv efter at hendes 
hjemby i 1991 stormes af 
serberne. Faderen forsvin-
der, og selv må hun sammen 
med moderen og broderen 
leve et liv som fordrevet.

Chbosky, Stephen
Fordelene ved at være  
en bænkevarmer
Ordenes By, 2013. 249 sider

15-årige Charlie er en forvirret 
og indadvendt teenager. Han 
bliver venner med to ældre 
elever i sin high school og 
de introducerer ham til en 
verden med dates, stoffer, 
forelskelser og sex. Men en 
hemmelighed truer med at 
tage det hele fra ham igen.

Danler, Stephanie 
Sødbitter
Lindhardt & Ringhof, 2017. 389 sider

Sex, stoffer og gourmet. Det 
hektiske og rå liv backstage i 
restaurationsbranchen i New 
York, hvor Tess må arbejde 
sig op fra bunden. De to 
erfarne tjenere, Simone og 
Jake vækker hendes appetit 
på både mad, vin og sex.

Eika Rasmussen, Jonas
Lageret, Huset, Marie
Lindhardt og Ringhof, 2015. 176 sider

Elias er først i tyverne, 
han bevæger sig mellem 
bofællesskabet Huset, 
arbejdspladsen Lageret og 
kæresten Marie, uden rigtig 
at høre til noget sted, mens 
Huset og kærligheden lang-
somt går i opløsning.

Einar Már Guðmundsson
Pasfotos
Lindhardt og Ringhof, 2018. 373 sider

Halli, en islandsk digter med 
ungdommens mod, drager 
i 1970’erne til Norge for at 
tjene penge og se verden. 
Den byder på en broget 
skare af mennesker og deres 
fortællinger og midt i al 
dette, kærligheden.

Ejersbo, Jakob
Liberty
Gyldendal, 2009. 711 sider

13-årige Christian kommer 
til Tanzania med sin far og 
bliver venner med den ind-
fødte Marcus. Da han efter 
et ophold i Danmark vender 
tilbage for at realisere drøm-
men om et diskotek sammen 
med Marcus, får kulturfor-
skellene fatale følger.

Guillou, Jan
Ægte amerikanske  
cowboybukser
Modtryk, 2016. 372 sider

I 1950’erne er Sverige under 
forandring. Den amerikanske 
teenagekultur er ved at vin-
de indpas til til de voksnes 
skræk, men til absolut glæde 
for drengen Eric, der finder 
identifikation i cowboybuk-
ser, Elvis og film med James 
Dean. Sjette del af krøniken 
Det store århundrede.
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Gylling, J. G.
Hati Hati
Brændpunkt, 2018. 132 sider

På en rygsækrejse til Østen, 
møder veninderne Maja og 
Lise Lotte den balinesiske 
lægesøn Sama. Maja og 
Sama forelsker sig i hinan-
den, men Maja må fortsætte 
sin rejse. Men kan Maja og 
Sama glemme hinanden og 
deres kærlighed?

Holmström, Johanna 
Asfaltengle
Turbine, 2016. 331 sider

Leila på 15 og hendes store-
søster Samira vil leve som 
andre finske unge, men stø-
der voldsomt sammen med 
deres finlandssvenske mor, 
som er konverteret til islam, 
og deres traditionsbundne 
nordafrikanske far.

Kerouac, Jack
Vejene - det oprindelige 
manuskript
Rosinante, 2010. 334 sider

Generationsroman om to 
beatniks’ oplevelser som va-
gabonder på de amerikanske 
landeveje.

Khadra, Yasmina
Som dag følger nat
Gyldendal, 2011. 351 sider

Younes kommer til verden 
i 1930’ernes Algeriet. Hans 
forældre er fattige og tvin-
ges derfor til at bortadop-
tere ham til hans velstående 
onkel og franske tante. I va-
destedet mellem fransk og 
algerisk kultur forsøger han 
at finde sin egen identitet.

Korneliussen, Niviaq
Homo sapienne
Milik, 2014. 177 sider

Fem unge grønlændere i 
Nuuk, fem historier om op-
brud, identitet og kærlighed, 
som er vævet ind i hinanden.

Kushner, Rachel
Flammekasterne
Gyldendal, 2015. 407 sider

Besat af motorcykler og 
eksperimenterende kunst 
hvirvles den unge kvinde 
Reno ind i kunstnermiljøet 
i New York og den ældre 
mand Sandro.

Lilin, Nicolai 
Sibirisk opdragelse 
- opvækst i en kriminel 
underverden
People’s Press, 2015. 388 sider

Beretning fra et ekstremt 
miljø i Transnistrien uden 
meget tro på hverken 
myndigheder eller andre. Et 
forbrydersamfund langt fra 
vores tilværelse og nu under 
forandring. Skildret lige på 
og hårdt, men også med 
varme og humor.

Lundme, Tomas Lagermand 
Alt er mit
Gyldendal, 2016. 278 sider

Tomas er ung i 1980’erne 
og erklæret homoseksuel. 
Han beundrer netop afdøde 
Michael Strunge, og er del 
af punk-miljøet i Køben-
havn. Det er dog ikke nemt 
at være både sej og blive 
bemærket, men kun græde 
når det er alvorligt.

Maier, Andreas
Stedet
Batzer, 2018. 139 sider

Den nu 17-årige Andreas san-
ser sine omgivelser stærkt, 
lever sig ind i de romaner, 
han læser, og han forelsker 
sig i Katja og bliver en del af 
1980’ernes tyske venstreori-
enterede miljø. Fjerde del af 
Værelset.

Meskovic, Alen
Enmandstelt 
Gyldendal, 2016. 317 sider

Bosniske Miki er 17 og flygtet 
alene til Danmark. I asyl-
centeret tænker han på sin 
familie, musik og piger og 
på sin fremtid. Andel del af 
Ukulele-jam.

Moele, Kgebetli
Værelse 207
Jensen & Dalgaard, 2014. 258 sider

Syv unge mænd deler en 
lejlighed i Johannesburg i 
Sydafrika, hvor de snyder og 
bedrager på deres vej frem i 
livet. Ambitionerne er store, 
men dag efter dag må de gå 
på kompromis med deres 
drømme.

Moore, Pamela
Chokolade til morgenmad
Lindhardt og Ringhof, 2017. 273 sider

Fortællingen om unge 
Courtneys tætte og tragi-
ske venskab med veninden 
Janet og deres møde med 
voksenlivets store følelser 
og skuffelser i en high soci-
ety krog af verden.

Moran, Caitlin 
Sådan opfinder man en pige
Gyldendal, 2015. 390 sider

England, 1990’erne. Da 
14-årige Johanna Morrigan 
kvajer sig på landsdækkende 
tv, vælger hun at ændre 
identitet. Hun genopfinder 
sig selv som den sortklædte 
gothagtige Dolly Wilde. 
Nu starter det vilde liv som 
anmelder på et musikmaga-
sin. Men Johanna opdager 
at hun har opfundet Dolly 
med en fatal brist, som kan 
betyde at hun må træffe et 
valg.
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Munch Christensen, Ina
Nielsine
Gyldendal, 2015. 172 sider

Nielsine er ved at tage en 
HF-eksamen, har svært ved 
at finde ud af, hvem hun selv 
er. Hun kæmper med angst 
og et dramatisk følelsesliv 
med kærester, ekskærester 
og hemmelige forelskelser i 
kvinder.

Rooney, Sally 
Samtaler med venner 
Rosinante, 2018. 331 sider

21-årige Frances er universi-
tetsstuderende og spoken 
word kunstner. Da hun og 
exkæresten Bobbi møder 
ægteparret Melissa og 
Nick, opstår der et skæbne-
svangert menage-a-quatre 
mellem de to par. I takt 
med at Frances forhold til 
Nick udvikler sig, smuldrer 
hendes facade.

Rosenfeldt-Olsen, Selma
Leipziger Tagebuch 
Gladiator, 2017. 161 sider

Frida står på tærsklen til 
voksenlivet og er flyttet 
til Leipzig for at finde ud 
af hvad hun vil. Måske vil 
hun fotografere? Dagene 
går med at hænge ud med 
hendes samboer i kvarteret, 
og tage på ture rundt i det 
gamle DDR.

Sagan, Françoise 
Bonjour tristesse
Gyldendal, 2016. 181 sider

17-årige Céciles far skal giftes 
- med sin afdøde kones 
veninde. For at forhindre 
ægteskabet iscenesætter 
Cécile en stor intrige med 
fatale konsekvenser.

Skaranger, Maria Navarro 
Alle udlændinge har 
lukkede gardiner 
Gyldendal, 2016.  117 sider

Marianas fortælling om at 
vokse op som indvandrer-
pige i et etnisk blandet miljø 
i Romsås i Oslo.

Svingen, Arne
Forbandet dejlig!
Turbine, 2013. 241 sider

25-årige Hedvig er midt i at 
planlægge sit bryllup med 
drømmemanden, da 15-årige 
Robin overfalder hende 
sammen med sine venner. 
Det begynder katastrofalt, 
men ender med flammende 
begær og en umulig forel-
skelse.

Tempest, Kate
De sten der byggede husene
Korridor, 2018. 380 sider

Becky, Leon og Harry er på 
vej ud af London i en gam-
mel bil medbringende en 
kuffert fuld af kontanter. De 
flygter fra jaloux kærester, 
voldelige pushere, dårlige 
jobs, dysfunktionelle familier 
og en bydel i forfald.

Velasco, Stefanie de 
Tigermælk 
Batzer & Co, 2015. 282 sider

En sommer fuld af vildskab, 
ungdom, druk og sex ændrer 
alt mellem barndomsvenin-
derne Nini og Jameelah.

Vigan, Delphine de
De loyale
People’sPress, 2018. 187 sider

Franske Théo og Mathis 
på 12 år er i færd med at 
bevæge sig ud på en farlig 
vej med druk i skoletiden. 
Deres lærer Hélène fornem-
mer at noget er galt, men får 
ikke hjælp af forældre eller 
kolleger.

Vigan, Delphine de
No og mig
People’s Press, 2010. 226 sider

Gennem den 12-årige og 
superbegavede pige Lou 
oplever vi mødet med den 
hjemløseNo, herunder 
Lou’s interesse for hende 
og ønske om at give hende 
en plads i sin problemramte 
familie. Det lykkes ikke helt, 
men alle udvikler sig ved 
forsøget.

Zjadan, Sergij 
Mesopotamien
Jensen & Dalgaard, 2018. 329 sider

En sydende kras humor og 
rå realisme gennemsyrer 
handlingen blandt en gene-
ration af håbløse, men håbe-
fulde eksistenser i Kharkiv, 
Ukraine, hvor man får livet 
til at gå op, dag for dag, med 
en fod i fortiden og en tro på 
fremtiden.

Ørntoft, Theis
Solar
Gyldendal, 2018. 299 sider

Roman om Theis der oplever 
en stadig større apati i et liv 
med Fitness World, GTA-spil, 
fodbold, parforhold og sex. 
Sygdom, hjemløshed og en 
rejse ned gennem Europa 
følger. I Portugal møder 
han Diago og Theis’ liv 
nedsmelter i druk, stoffer og 
hallucinationer.
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Bogforums debutantpris

2018      Anita Furu: Mit halve liv
2017      Tine Høeg: Nye rejsende 
2016  Niels Henning Falk Jensby: Techno
2015  Morten Pape: Planen
2014  Thomas Rydahl: Eremitten
2013  Yahya Hassan: Yahya Hassan
2012  Anne-Cathrine Riebnitzsky: Den stjålne vej
2011  Erik Valeur: Det syvende barn
2010  Kaspar Colling Nielsen: Mount København
2009  Martin Kongstad: Han danser på sin søns grav
2008  Janni Olesen: Noget du skal vide
2007  Henriette E. Møller: Jelne
2006  Knud Romer: Den som blinker er bange for døden
2005  Jonas T. Bengtsson: Aminas breve

Boghandlernes Gyldne Laurbær

2018 Leonora Christina Skov: Den, der lever stille
2017 Jesper Wung-Sung: En anden gren
2016  Merete Pryds Helle: Folkets skønhed
2015  Jesper Stein: Aisha
2014  Sara Blædel: Kvinden de meldte savnet
2013  Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel
2012  Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden
2011  Helle Helle: Dette burde skrives i nutid
2010  Jussi Adler-Olsen: Journal 64
2009  Ida Jessen: Børnene
2008  Hanne-Vibeke Holst: Dronningeofret
2007  Jens Smærup Sørensen: Mærkedage
2006  Knud Romer: Den som blinker er bange for døden
2005  Morten Ramsland: Hundehoved

Læsernes Bogpris (Danmarks Biblioteksforening og Berlingske)

2019 Jens Andersen: Kim Larsen - mine unge år
2018 Sara Omar: Dødevaskeren 
2017  Abdel Aziz Mahmoud: Hvor taler du flot dansk!
2016  Carsten Jensen: Den første sten
2015  Puk Damsgård: Hvor solen græder
2014  Sissel Jo-Gazan: Svalens Graf
2013   Christian Jungersen: Du forsvinder 
2012   Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Limfjorden 1-2 
2011  Tom Buk-Swienty: Dommedag Als 
2010   Jussi Adler Olsen: Flaskepost fra P 
2009   Hanne-Vibeke Holst: Dronningeofret
2008   Peter Øvig Knudsen: Blekingegade Banden 
2007   Leif Davidsen: Den ukendte hustru 
2006   Morten Ramsland: Hundehoved 
2005   Bjarne Reuter: Løgnhalsen fra Umbrien 
2004   Jette Kaarsbøl: Den lukkede bog 

Weekendavisens Litteraturpris

2018 Niels Brunse: Shakespeare og alle de andre
2017 Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig 
 så giv det tilbage – Carls bog
2016  Flemming Rose: De besatte
2015  Pia Fris Laneth: 1915. Da kvinder og tyende blev borgere
2014  Tom Buk-Swienty: Kaptajn Dinesen - Til døden os skiller
2013  Yahya Hassan: Yahya Hassan
2012  Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden
2011  Erik Valeur: Det syvende barn
2010  Birgithe Kosovic: Det dobbelte land
2009  Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard
2008  Mikkel Kirkebæk: Schalburg. En patriotisk landsforræder
2007  Jens Smærup Sørensen: Mærkedage
2006  Knud Romer: Den som blinker er bange for døden
2005  Jørgen Leth: Det uperfekte menneske

Prisvindere
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Nordisk Råds Litteraturpris

2018 Auður Ava Ólafsdóttir: Ar
2017 Kirsten Thorup: Erindring om kærligheden
2016  Katarina Frostenson: Sånger og formler (ikke oversat til dansk)

2015  Jon Fosse: Andwake. Olavs drømme. Kveldsvævd.
2014  Kjell Westö: Luftspejling 38 
2013  Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden
2012  Merethe Lindstrøm: Dage i stilhedens historie
2011  Gyrðir Elíasson: Mellem træerne
2010  Sofi Oksanen: Renselse
2009  Per Petterson: Jeg forbander tidens flod
2008  Naja Marie Aidt: Bavian
2007  Sara Stridsberg: Drømmefakultetet
2006  Göran Sonnevi: Oceanen (ikke oversat til dansk)

2005  Sigurjón B. Sigurðsson: Skygge-Baldur

Nobelprisen i litteratur (Sverige)

2017 Kazuo Ishiguro, England 
2016  Bob Dylan, USA
2015  Svetlana Aleksijevitj, Hviderusland
2014  Patrick Modiano, Frankrig
2013  Alice Munro, Canada
2012  Mo Yan, Kina
2011  Tomas Tranströmer, Sverige
2010  Mario Vargas Llosa, Peru
2009  Herta Müller, Tyskland
2008  Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrig
2007  Doris Lessing, Storbritannien
2006  Orhan Pamuk, Tyrkiet
2005  Harold Pinter, Storbritannien
2004  Elfriede Jelinek, Østrig
2003  J. M. Coetzee, Sydafrika

The Man Booker Prize (England)

2018 Anna Burns: Milkman (ikke oversat til dansk)

2017 George Saunders: Lincoln i bardo
2016  Paul Beatty: The Sellout (ikke oversat til dansk)

2015  Marlon James: A Brief History of Seven Killings (ikke oversat til dansk)

2014  Richard Flanagan: Den smalle vej til det dybe nord
2013  Eleanor Catton: The Luminaries (ikke oversat til dansk) 
2012  Hilary Mantel: Magten
2011  Julian Barnes: Når noget slutter
2010  Howard Jacobson: The Finkler Question (ikke oversat til dansk)

2009  Hilary Mantel: Wolf Hall
2008  Aravind Adiga: Den hvide tiger
2007  Anne Enright: Sammenkomsten
2006  Kiran Desai: Det tabte land
2005  John Banville: Havet

The Pulitzer Prize (USA)

2018 Andrew Sean Greer: Less  (ikke oversat til dansk)

2017  Colson Whitehead: Den underjordiske jernbane
2016  Viet Thanh Nguyen: The sympathizer (ikke oversat til dansk)

2015  Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke ser
2014  Donna Tartt: Stillidsen
2013  Adam Johnson: De stjålne liv
2012  Ingen prisudddeling
2011  Jennifer Egan: Tæskeholdet banker på
2010  Paul Harding: De små ting
2009  Elizabeth Strout: Olive Kitteridge
2008  Junot Diaz: Oscar Wao & hans korte og forunderlige liv
2007  Cormac McCarthy: Vejen
2006  Geraldine Brooks: March (ikke oversat til dansk)

2005  Marilynne Robinson: Gilead
 




