
 

99.4 Krøyer, Marie: Arnold, Toni: Balladen om Marie: en 

biografi om Marie Krøyer, 1999. 420 sider. 

Om Marie Krøyers (1867-1940) liv og hendes ægteskaber med 
P.S. Krøyer og komponist Hugo Alfvén. 

 

 

 

 

Abdolah, Kadar: Huset ved moskeen: roman, 2008. 386 

sider. 

Et 800 år gammelt hus i Senedjan i Iran er rammen om en 
varm og kærlig familiekrønike og samtidig en barsk beretning 
om Irans moderne historie. 

 

 

 

Adichie, C. N.: Lilla Hibiscus: roman, 2009. 287 sider. 

15-årige Kambilis far er meget religiøs. Han styrer sin familie 
med hård hånd og sikrer dem en god position i det nigerianske 
samfund. Men da Kambili og hendes bror Jaja smager frihed og 
bliver præsenteret for nye måder at se verden på, ændrer 
meget sig for familien. 
 

 

 

 

Adiga, Aravind: Den hvide tiger: roman, 2008. 258 sider. 

En indisk forretningsdrivende sender en række breve til den 
kinesiske præsident i anledning af dennes besøg i Bangalore, 
og i dem fortæller han om sit liv, der har formet sig som en 
både komisk, tragisk og amoralsk rejse ind i det nye 
teknologifikserede Indien. 

 

 



 

Aidt, Naja marie: Sten, saks, papir: roman, 2012. 382 

sider. 

Thomas' far er død og ved oprydningen finder han et papir med 
oplysninger, der sætter familien under pres. 
 

 

 

 

Andersen, Henrik: Beskyttelseszonen: roman, 2011. 359 

sider. 

Hvorfor flytter familien Nørskov hele tiden? Da Martin bliver 
professionel fodboldspiller i Hansa Rostock, undersøger han 
moderens fortid i DDR. 
 

 

 

 

Atxaga, Bernardo: Suv huse i Frankrig: roman, 2014. 215 

sider. 

På Kong Leopolds Fort i Belgisk Congo i 1904 er samlet et 
kompagni soldater og officerer hvis opgave er at tvinge de 
indfødte til at producere gummi til Europa. Soldaterne keder sig 
og tiden går bl.a. med at mishandle de indfødte. En dag 
ankommer en ny mesterskytte, som er modsat alle de andre, 
hvilket fører til uro på fortet. 

 

Bengtsson, Jonas T: Et eventyr: roman, 2011. 381 sider. 

Socialrealistisk roman om dansk virkelighed anno 1986-2000, 
hvor en dreng udvikles til ung mand under påvirkning af en 
anarkistisk far, der på flugt fra fortiden, i eventyrets ramme, og 
med den kærlighed han evner, søger at lære sin søn om livet. 
 

 

 



 

Bergstrand, Mikael: Delhis smukkeste hænder: 2012. 

363 sider. 

En desillusioneret midaldrende svensk mand tager til det 
eksotiske og anderledes Indien for at vende om på sit liv. 
Mødet med Indien bliver både overrumplende, humoristisk og 
kaster uventede gevinster af sig. 

 

 

Blendstrup, Jens: Bombaygryde: roman, 2010. 239 sider. 

Leif taber i matador til sin far og skal derfor i hæren. Leifs far 
mener nemlig, at det styrker unge mennesker. Desværre går 
det ikke helt som Leifs far havde regnet med. 

 

 

 

Blæsbjerg, Kim: Rådhusklatreren: roman, 2007. 385 

sider. 

Fabulerende familiekrønike fra det 20. århundrede med William 
Lundstrøm, hans forfædre tre generationer tilbage og historien 
som omdrejningspunkt. 

 

 

 

Bock, Ester: I det skjulte: roman, 2006. 295 sider. 

Adelheid er ung lærerinde i Nordsjælland, men kommer fra det 
tyske mindretal i Sønderjylland. Under 2. verdenskrig oplever 
hun nazismens uretfærdigheder over for sine elever og slutter 
sig - med store omkostninger - til modstandsbevægelsen. 

 

 



 

Borrmann, Mechtild: Den der bryder tavsheden: roman, 

2014. 314 sider. 

Robert Lubisch forsøger at finde ud af sammenhængen på en 
rejse tilbage til egnen, hvor faderen voksede op i nazitiden, og 
en grusom historie om forelskelse og svigt, stikkeri og mord 
dukker frem af fortiden. At Robert har vækket en tiger, går op 
for ham, da et nyt mord bliver begået. Og en fantastisk 
forviklingshistorie ændrer billedet af faderen for altid. 

 

Brask, Morten: En pige og en dreng: roman, 2013. 218 

sider. 

Han møder Maya på universitet og bliver betaget af hende. De 
flytter sammen og hun overtaler ham til at få børn. Herfra går 
alt galt. 

 

 

 

Brook, Rhidian: Efterspillet: roman, 2013.  

I efterkrigstidens Hamburg flytter en britisk oberst og hans 
familie ind i en herskabsvilla ved Elben. Meget imod sædvane 
lader han husets ejer og dennes datter blive boende, og 
igennem fjendskab og sorg spirer forståelse og håb. 

 

 

 

Brun, Lisbeth: Det du mister: roman, 2011. 292 sider. 

Efter at være blevet gravid med to tilfældige mænd, bliver 
Marie midt i 1960'erne gift med Villy. De har ikke meget at sige 
hinanden, og mens Villy kun tænker gårdens drift, bliver Marie 
mere og mere frustreret. 

 



 

Butschkow, Julia: Apropos Opa: roman, 2009. 200 sider. 

Bogens fortæller er en ung pige, der efter en 
depressionsperiode begynder at undersøge sin families historie. 
Bogen bliver en familieberetning i korte afsnit, og historien 
strækker sig fra 2. verdenskrig til nu og fra Berlin over 
Himmerland til København. 

 

 

Chabon, Michael: Wonderboys: roman, 2013. 343 sider. 

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

 

 

Colling, Nielsen, Kaspar: Den danske borgerkrig 2018-

24*, roman. 2013. 222 sider. 

I 2018-24 raser borgerkrigen med drab, selvtægt, 
sammenbrud og kaos til følge. 450 år senere fortæller 
rigmanden, der ved hjælp af stamceller stadig er i live, om sine 
tanker, tab og oplevelser til sin talende hund og lever samtidig 
et tumultarisk og dekadent liv i rigdom sammen med venner, 
som løbende fortæller hinanden utrolige historier om psykisk  

                         syge bjørne og meget mere. 

 Crowter, Yasmin: Safran køkkenet: roman, 2006. 198 
sider. 

En engelsk-iransk kvinde beslutter sig til at finde sine rødder i 
det fjerne hjemland, som hun måtte forlade for en synd, hun 
ikke havde begået. Hjemme i England forsøger hendes mand 
og datter at afdække hendes skæbne og forstå, hvad der er 
sket. 

 



 

Dai, Sijie: Balzac og den kinesiske skrædderinde: roman, 

2003. 158 sider. 

Humoristisk og vemodig skildring af Lius og hans ven 
fortællerens oplevelser under kulturrevolutionen, på 
"genopdragelse" blandt bønder på landet i Kina, i absolut 
forbudt selskab med Mozart og verdenslitteraturens klassikere. 

 

 

Dalager, Stig: Det blå lys: roman, 2012. 663 sider. 

Biografisk roman om den dobbelte nobelpristager Marie Curie 
og hendes tid. Da Marie vokser op, er der intet det tyder på, at 
hun skal blive en af de banebrydende naturvidenskabelige 
forskere. Vi følger hendes kamp for anerkendelse i et samfund, 
hvor kvinder mest herskede over hjemmet, og ser de store 
personlige omkostninger, der er, ved at skabe sig et navn i en 
mandsdomineret verden. 

 

De Waal, Edmund: Haren med ravgule øjne: roman, 

2011. 388 sider. 

Keramikeren de Waal arver en samling små japanske figurer - 
netsuker - fra sin onkel og beslutter at undersøge samlingens 
vej gennem hans slægt fra 1870'erne til i dag og dermed også 
slægtens historie. 

 

 

Dicker, joel: Sandheden om Harry Quebert-sagen: 

roman, 2014. 693 sider. 

"Sandheden om Harry Quebert-sagen" handler om den 
verdensberømte amerikanske forfatter Harry Quebert, der fører 
en fredelig tilværelse i den lille idylliske by Aurora. Altså, lige 
indtil et liget af en 15-årige pige, der forsvandt fra byen 33 år 
tidligere, bliver fundet ;i hans baghave. Liget er resterne af 
præstedatteren Nola Kellergan, som var Queberts muse og  

                        elskerinde. 



 

Eco, Umberto: Kirkegården i Prag: roman, 2012. 527 

sider. 

Historisk roman fra 1800-tallets Europa, hvor 
konspirationsteorier og forfalskede dokumenter ryster 
regimerne. I Paris lever mesterforfalskneren Simonini, og da 
han forfatter det hemmelige dokument "Zions Vises 
Protokoller" om planer for jødisk verdensherredømme, 
eksploderer den antisemitiske bevægelse med store   

                         konsekvenser. 

 

 Ejersbo, Jakob: Liberty: roma, 2009. 711 sider. 

13-årige Christian kommer til Tanzania med sin far og bliver 
venner med den indfødte Marcus. Da han efter et ophold i 
Danmark vender tilbage for at realisere drømmen om et 
diskotek sammen med Marcus, får kulturforskellene fatale 
følger. 

 

 

Epstein, Jennifer Cody: Maleren fra Shanghai: roman, 

2009. 421 sider. 

Kinesiske Pan Yuliang blev som 14-årig i 1920'ernes Shanghai 
solgt til et bordel. To år senere blev hun konkubine for en 
fremsynet embedsmand og kunne udfolde sine kunstneriske 
evner. Trods modgang endte hun som anerkendt kunstner. 

 

Foss, Kristian, Bang: Døden kører Audi: roman, 2012. 

229 sider. 

Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos 
den kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar 
overtaler Asger til at tage med ham til Marokko så han kan 
blive kureret for alle sine lidelser, men turen går ikke helt som 
planlagt. 

 



 

Fowler, Karen Joy: Jane Austen-klubben: roman, 2006. 

252 sider. 

Seks kvinder og en mand mødes hver måned i et halvt år for at 
diskutere én af Jane Austens seks romaner. Møderne kaster 
både lys over forfatterskabet og over læsegruppedeltagernes 
liv. 

 

 

Franck, Julia: Middagsfruen: roman, 2008. 338 sider. 

Året er 1945, og i øst flygter befolkningen vestpå af frygt for de 
russiske tropper. På en lille banegård i Vorpommern forlader 
Helene sin syvårige søn og vender ikke tilbage. Det er den 
tragiske konsekvens af en kvindeskæbne, som har oplevet to 
grusomme verdenskrige, men knap nok kender kærlighed, er 
skuffet af mænd, forladt af familien og uden håb for fremtiden. 

 

Frøslev, Ole: Gangsterpigen: politiroman, 2010. 356 

sider. 

Krimi. Det er de mange små sager, der præger Bjørners 
arbejdsliv igennem sommeren 1944, men stemningen på 
stationen bliver mere og mere dyster. Modstandsarbejdet 
optager en del af fritiden og kolleger forsvinder. Samarbejdet 
med tyskerne bliver faretruende. 

 

Gazan, Sissel-Jo: Dinosaurens fjer: roman, 2008. 446 

sider. 

Krimi. Er verdens fugle dinosaurernes efterkommere? Det er 
emnet for Annas speciale på biologistudiet, og jo dybere hun 
trænger ned i emnet, des tydeligere bliver det, at både 
videnskabelig og almenmenneskelig uredelighed kan få 
voldsomme konsekvenser. 

 

 



 

Gejl, Trisse: Patriarken: roman, 2006. 411 sider. 

Den dominerende anmelder far, den følelsesladede 
forfatterdatter og den velmenende svigerdatter fortæller 
skiftevis deres families historie. Det handler om en 
tilsyneladende velfungerende familie, der går i stykker efter 
morens alt for tidlige død. 

 

 

Gejl, Trisse: Siden blev det for pænt: roman, 2011. 329 

sider. 

Trine Vedel er en yngre succesrig forfatter. Men hun er kørt 
fast i skattegæld, spiritusforbrug og i følelsen af, at alt er 
klicheer. Hun søger konfrontationer på alle områder for at 
komme videre, både i ægteskabet og som skribent. 

 

 

Gordon, Noah: Catalaneren: roman, 2010. 368 sider. 

I slutningen af 1800-tallet vender den unge Josep hjem fra 
landflygtighed i Frankrig 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 eddikefremstilling. 

 

 

 

Greer, Andrew Sean: Max Tivoli, 2004. 282 sider. 

Max Tivoli er en usædvanlig dreng, mentalt og følelsesmæssigt 
naturligt udviklet, men fysisk bliver han yngre og yngre, og det 
komplicerer det forhold han ønsker til nabopigen Alice Levy, 
først da hun er 14 år, senere da hun er i 30'erne og i 50'erne. 

 

 



 

Grøndahl, Jens Christian: Fire dage i marts: roman, 

2008. 332 sider. 

Et opkald til den succesfulde arkitekt Ingrid om, at hendes 15-
årige søn er anholdt for vold, får hende til at tage sit liv op til 
revision. Og hun erkender modvilligt, at hun blot gentager svigt 
fra sit eget og moderens liv. 

 

 

Grønfeldt, Vibeke: Mindet: roman, 2005. 364 sider. 

Livet på landet i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet, som 
det opleves af pigen Agate, der fortæller om forældre og 
søskende, tildragelser på egnen, hverdagen på gården. 

 

 

 

Guillou, Jan: Vejen til Jerusalem, roman, 1998. 391 

sider. 

Stormandssønnen Arn får hos cisterciensermunkene i Sverige 
og Danmark den bedste uddannelse, der findes i 
middelalderens Europa. Men hans lærere aner, at han ikke er 
bestemt til at være klosterbroder og vil gøre bedre fyldest som 
Kristi stridsmand i korstogene. 

 

 

Guldager, Katrine Marie: Ulven: roman, 2010. 283 sider. 

Leonora og Henry vokser op i tiden omkring 2. verdenskrig, 
men det er ikke altid nemt at leve sammen i en familie, og 
Henrys had til sin lillesøster får alvorlige konsekvenser. 

 

 

 



   

Haller, Bent: Den ottende bonde: roman, 2007. 271 

sider. 

På slægtsgården i Nordjylland sidder den 90-årige Anton og ser 
tilbage på sit liv, som har været slidsomt, og hvor den 
dominerende moder, som blev 100 år, totalt har domineret 
hans tilværelse. 

 

 

Hammann, Kirsten: En dråbe i havet: roman, 2008. 324 

sider. 

Mette vil gerne skrive en bog om de sultne i ulandene, men da 
hun via det magiske værelse 516 på Hotel Astor i København 
får ulandenes virkelighed at føle, bliver hendes trygge verden 
pludselig usikker. 

 

 

Haslinger, Josef: Jachymov: roman, 2013. 264 sider. 

De mødes ved et tilfælde: forlæggeren og danseren. På et 
ophold på det gamle tjekkiske kurbad i Jáchymov konfronteres 
forlæggeren med stedets uhyrligheder, og danseren fortæller 
ham en historie, som hun har båret på hele sit liv – historien 
om hendes far. Han var sportsstjerne, målmand for det 
tjekkiske ishockeylandshold tilbage i 1930’erne. 

 
 

Helle, Helle: Ned til hundene: roman, 2008. 157 sider. 

Fortælleren har forladt sin mand og møder tilfældigt Putte og 
John, som hun nærmest flytter ind hos. Alt virker 
tilsyneladende harmonisk, men alligevel mærkes en 
udefinerbar smerte under idyllen og hjælpsomheden. 

 

 



 

Helle, Merete Pryds: Hej Menneske: roman, 2009. 195 

sider. 

Under udgravning af en jordansk stenalderlandsby bliver 
arkæologen Edith stukket af en skorpion. I en uges 
febervildelse væver hun stenalderens landsbyliv, civilisationens 
opståen og nutiden sammen i et smukt. 

 

 

Helle, Merete Pryds: Oh, Romeo: roman, 2006. 126 sider. 

Efter et tilfældigt møde forelsker Julie, dansk studerende, og 
Romeo, pakistansk indvandrer, sig. Julies far og bror hader 
indvandrere, og Romeos familie er ved at gifte ham bort. Som 
hos Shakespeare findes der ingen lykkelig slutning. 

 

 

 

Helleberg, Maria: Dagmar: Maria Feodorovna: roman, 

2007. 285 sider. 

I 1928 sidder Dagmar på Hvidøre og ser tilbage på sit liv som 
datter af Christian IX og dronning Louise, gift med den russiske 
tronfølger, årene som kejserinde, den russiske revolution og de 
menneskelige omkostninger, der var en del af hendes 
dramatiske skæbne. 

 

Helleberg, Maria: Kongens Kvinder: roman, 2013. 428 

sider. 

Historisk roman om kvinderne omkring Christian den 4. (1589-
1648): Ellen Marsvin, Kirsten Munk og Vibeke Kruse 

På omslaget: Kvinderne bag Christian d. 4. 

 

 



 

Hergel, Olav: Indvandreren: roman, 2010. 445 sider. 

Et sammenstød mellem en racistisk dørmand og 
indvandrerdrengen Zaki, der sammen med 3 venner vil fejre 
sin flotte studentereksamen med et diskoteksbesøg, får 
katastrofale følger. 

 

 

 

Hermann, Iselin C.: Domino: roman, 2008. 308 sider. 

Ægteskaber og besværlige forelskelser på kryds og tværs 
blandt mennesker i Montmartre-kvarteret i Paris er i en 
skrøbelig balance, og hvis én hemmelighed slipper ud tager 
den flere med sig. 

 

 

 

Hislop, Victoria: Øen: roman, 2011. 504 sider. 

25-årige Alexis rejser fra London til Kreta, som er hendes mors 
barndomsø. Det bliver en rejse tilbage til tragisk 
familiehistorie, som står i skyggen af spedalskhed og lidenskab. 
Hvorfor har moderen aldrig fortalt noget om sine dramatiske 
familieforhold.  

 

 

Hislop, Victoria: Tråden: roman, 2013. 533 sider. 

Op gennem det 20. århundrede sker der voldsomme ting i 
Thessaloniki. Først da næsten alt håb synes ude, kan de 
elskende Dimitri (den rige arving) og Katerina (hittebarnet) få 
hinanden. 

 



 

Hornby, Nick: Hvordan man er et godt menneske: roman, 

2001. 293 sider. 

Journalisten David og lægen Katie er i sølvbryllupskrise, på 
skilsmissens rand, da David møder healeren DJ GoodNews og 
forvandles fra kynisk ironiker til godt menneske, med mange 
sære konsekvenser til følge. 

 

 

Hosseini, Khaled: Drageløberen: roman, 2005. 301 sider. 

 
Amir er rig, Hassan er fattig, og deres venskab bliver afbrudt af 
en ondskabsfuld forbrydelse. Krigen i Afghanistan sender Amir 
og hans familie til USA, hvor han - i det meget anderledes 
samfund - plages af skyld. Først alt for sent får han sonet. 

 

 

 

Hotakainen, Kari: De uberørte: roman, 2008. 221 sider. 

Leila Korhonen driver sin virksomhed i Helsinki, hvor hun 
lindrer mænds ensomhed mod betaling. En kunde går for vidt, 
og det bringer hende i kontakt med kriminalkommissær Mokka, 
der i høj grad har brug for hendes specielle talenter. 

 

 

 

Hotakainen, Kari: Eftermæle: roman, 2011. 253 sider. 

Salme Sinikka Malmikunnas får et tilbud fra en forfatter - hvis 
hun fortæller ham sin historie, får hun 7000 Euro. Men er det 
hendes eller forfatterens fortolkning vi møder? 

 

 



 

Hustved, Siri: Sommeren uden mænd: roman, 2011. 220 

sider. 

Da New Yorker-forfatteren Mia Fredericksen bliver forladt efter 
30 års ægteskab, bryder hun sammen. Hun kommer på benene 
igen og tilbringer sommeren i sin hjemby i Minnesota, hvor hun 
reflekterer over kvindelighedens væsen. 

 

 

Hørslev, Lone: Sorg og camping: roman, 2011. 218 side. 

Provinsen; følelser; skilsmisse; kærlighed; Jylland; Danmark. 
En række mennesker i en lille jysk by er vævet sammen i et 
sælsomt mønster, der her beskrives humoristisk og skrapt. 

 

 
 

 

Jacobsen, Roy: Vidunderbarn: roman, 2010. 238 sider. 

Varm og sørgmunter fortælling fra Oslo om den 11-12 årige 
dreng Finn, hvis ellers så trygge liv alene sammen med sin mor 
får flere og flere sprækker, da Finn pludselig får en 
halvlillesøster, som tillige flytter ind. 

                               

   

 

 Jensen, Carsten: Vi, de druknede: roman, 2006. 693 
sider. 

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

 
 



 

 Jepsen, Erling: Frygtelig lykkelig: roman, 2004. 230 
sider. 

Den naive og følsomme politimand Robert Hansen forflyttes fra 
København til Højer, hvor han må tilpasse sig lokale normer 
med katastrofale konsekvenser. 

 

 

 

Jessen, Ida: Det første jeg tænker på: roman, 2005. 227 

sider. 

Under et ophold hos præste-veninden Lisa oplever Birgitte, at 
Lisas 7-årige søn køres ihjel af en flugtbilist. Alle i det lille sogn 
deltager i sorgen, der splitter Lisa og hendes mand og gør Lisa 
psykisk syg. 

 

 

Jepsen, Erling: Den sønderjyske farm: roman, 2013. 241 

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. 

 

Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys og så kommer 

natten: roman, 2009. 267 sider. 

Underfundige, finurlige og dybt alvorlige skæbnefortællinger 
om nogle af menneskene i en 400 sjæle stor by på Islands 
vestkyst, om deres drømme, længsler, lidenskaber og laster, 
fortalt af et medlevende "vi". 

 

 



 

Jones, Sadie: Små krige: roman, 2010. 454 sider. 

Den unge idealistiske engelske officer Hal Treherne bliver i 
1956 udstationeret på Cypern, og med sig har han sin kone 
Clara og deres små døtre. De voldsomme sammenstød mellem 
soldaterne og lokalbefolkningen påvirker Hal, som afreagerer 
derhjemme over for Clara, der ikke længere kan kende sin 
mand. 
 

 

Jørgensen, Hans Otto: Exodus: roman, 2010. 151 sider. 

Mens Eskild knokler på fødegården i Salling, rejser broderen 
Kaj til København, hvor han bliver ingeniør og gift med den 
dejlige Silke. Eskild får nok og afstår gården, og pludselig får 
han både løn for sit arbejde og en kvinde i sit liv. 

 

 

 

Katz, Janina: Længsel på bestilling: roman, 2008. 218 

sider. 

Den 65-årige polsk-jødiske Olga har en langt yngre elsker i 
Israel, og flere gange hvert år rejser hun ned til ham fra 
Danmark. I Israel funderer Olga over kærlighedens væsen, 
mens hun tænker tilbage på sit liv og forsøger at komme 
overens med det. 

 
 

Kehlmann, D.: Jeg og Kaminski: roman. 2008. 165 sider. 

Den unge, opblæste og selvglade journalist og kunstkritiker 
Sebastian Zöllner opsøger den gamle berømte maler Manuel 
Kaminski for at skrive hans biografi. En opgave lige ud ad 
landevejen, tror han fejlagtigt. 
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