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Hvilke grøntsager er gemt i 
romantitlerne? 

 

Al-Tahawi, Miral: Den blå aubergine 

Pigen Nada er af egyptisk beduinslægt. Hun føler 
sig altid udenfor - i familien, i skolen og på 
universitetet. Efter flere ulykkelige forelskelser 
engagerer hun sig i den islamiske bevægelse. 

 

 

Miguel Angel Asturias: Majsmennesker 

Mellemamerikanske indianeres skæbne, fortalt i 
en rigt fabulerende strøm, som bevæger sig frit 
mellem realisme og magi og strækker sig over 
flere tidsaldre. 

 

 

 

Fanny Flagg: Stegte grønne tomater 

Omkring Whistle Stop Café i Alabama i 1930'erne 
udspiller der sig et liv sammensat af hjertevarme, 
rørende og sørgelige skæbner, dels oplevet 
samtidig, dels set i tilbageblik af Ninny 
Threadgoode på Plejehjemmet Rosenterrassen i 
1980'erne. 
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Franquin: Trolddom og champignoner 

Tegneserie i farver. Splint & Co møder for første 
gang greven af Champignac og stifter 
bekendtskab med hans ekstrakt, som giver 
superkræfter ved indsprøjtning. 

 

 

Gerda Hauge Nielsen: Seje slægter 

De indvandrede tyskere, som har bosat sig på 
heden i Jylland, kæmper for overlevelsen i den 
hårde tid, men lykkes med deres kartoffelavl og 
bliver langsomt integreret i det danske samfund. 

 

 

Harald Herdal: Løg 

Om syv unge menneskers opvækst fra 
konfirmationen til de bliver gift. En skildring af 
menneskelig forkrøbling, som følge af flovhed og 
angst i forhold. 

 

 

Andrej Kurkov: Gartneren fra Otjakov 

Da en fåmælt og mystisk gartner kommer til huset 
for at arbejde beslutter vennerne Igor og Koljan at 
afdække hans fortid via hans mærkelige 
tatovering. Det fører dem langt væk til byen 
Otjakov ved Sortehavet og tidsmæssigt tilbage til 
1950'erne. 
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Anders Kølle: Så hellere være en porre! 

I en kaotisk bevidsthedsstrøm prøver den unge 
mand Bo, der er indlagt på den lukkede afdeling, 
at trænge igennem sine hallucinationer, 
vrangforestillinger og drømme, for om muligt at 
finde eller genfinde sig selv. 

 

 

Line-Maria Lång: Artiskokhjerte 

Lisa flyver ned til sin far i Paris i håbet om mere 
samvær. Men alt er ikke som det skal være, og 
Lisa indleder et forhold til den noget ældre 
musikanmelder Le Monstre. 

 

 

 

Jesper Lemmich: Den tabte by 

Spændingsroman. Biokemikeren Josef Kristensen 
havner i et projekt i Ecuador, der skal udvikle en 
vaccine mod smitsom leverbetændelse udfra 
genmodificerede tomater. Projektlederen er 
forsvundet på mystisk vis. 

 

Niels E. Nielsen: Gartnerne fra Orion 

År 2009 lander et rumskib fra Orion ved en skotsk 
landsby. Det er bemandet med nogle små 
væsener, der vil redde Jorden fra miljøkrisen, og 
som opfatter mennesket som fjenden. 
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Klaus Rifbjerg: Spinatfuglene 

Satirisk roman om det daglige arbejde i 
halvtredserne på et københavnsk dagblad - 
Information - som en ung journalist oplever det. 

 

 

 

Shaffer. Mary Ann: Guernseys litterære 
kartoffeltærteklub 

Forfatteren Juliet Ashton skrev vittige klummer i 
London-aviser under 2. verdenskrig. Hun savner 
nu i 1946 en ny retning i livet, og i denne 
brevroman oplever læserne, hvordan hun gribes 
af øen Guernseys historie, dens beboere og 
deres livsmod. 
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Richard Bird: Alt om køkkenhaven (63.54) 

Stor og flot illustreret havebog, der er et godt bud 
på en allround køkkenhavebog for begynderen. 

 

 

 

 

Køkkenhaven (63.54) 

En overkommelig og praktisk håndbog om den 
spiselige have, der henvender sig både til 
nybegyndere og de lidt mere erfarne med 
fyldestgørende dyrkningsvejledninger til en række 
grønsager og krydderurter samt frugttræer og 
buske. 

 

Pia Bøgeskov: Gyldendals salatbog (64.17) 

Indhold: Historie ; Opbevaring af salater. 
Opskrifter (Salater til det spirende forår ; Salater til 
lune sommeraftener ; Salater til det gyldne efterår 
; Vintersalater der luner ; Dressinger, marinader 
og salsaer ; Kryddereddiker og -olier). Salatgalleri. 
Opslagsdel (Salatdyrkning ; Råvareleksikon ; 
Salattemaer). 

 

Claus Meyer: Claus Meyers salatværksted 
(67.14) 

Forfatteren blander årstidernes friske grøntsager 
til saftige salater. Blandt andet opdaterede 
udgaver af klassiske salater som rejecocktail og 
cæsarsalat og desuden nye måder at bruge grønt 
fra den nordiske urtehave. 
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