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Barndom  
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.

Bauer, Ola
Hestehovedtågen
Batzer & Co, 2013. 308 sider

Tom er 10 år i 1951, hvor en 
frodig hushjælp vækker 
begæret i ham. Det gør hun 
også hos moderens to bej-
lere, så atmosfæren i huset er 
kaotisk og højspændt.

Bernhard, Thomas
Årsagen : en antydning
Sisyfos, 2011. 110 sider

Selvbiografisk roman om den 
østrigske forfatter Thomas 
Bernhards (1931-1989) liv. 
Han vokser op under hårde 
sadistiske forhold på en 
nationalsocialistisk kostskole 
i Salzburg samtidig med at 
byen sønderbombes og 
efterlader en befolkning i dyb 
elendighed. Årsagen er første 
del af den østrigske forfat-
ters fem små biografiske 
romaner, hvoraf de næste er 
Kælderen, 2012 og Åndedræt-
tet, 2013, Kulden 2014 og Et 
barn, 2015.

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.

Coetzee, J. M.
Scener af livet i provinsen : 
Drengeår, Ungdomsår,  
Sommertid
Gyldendal, 2012. 510 sider

Drengeår: Erindringsroman 
fra en trøstesløs forstad til 
Cape Town, hvor drengen 
omkring år 1950 kæmper for 
at finde sin identitet, forstå 
familiens sociale deroute, 
respektere sin far og begribe 
det sydafrikanske samfunds 
spilleregler. 
Ungdomsår: Erindringsro-
man om sydafrikanske John, 
der flygter til London for at 
forløse sin indre digter, men 
hverken får succes med skri-
veriet eller kvinderne. 
Sommertid: Erindringsroman 
med indblik i forfatteren 
John Coetzees liv som sø-
gende og usikker yngre mand 
i 1970’ernes Sydafrika - fortalt 
gennem hans egne samtidige 
notater samt afslørende 
fiktive interviews foretaget 
efter hans død med folk fra 
hans liv.

Evans, Diana
26a
Aronsen, 2010. 306 sider

Debutroman, der følger tvil-
lingepigerne, Georgia og Bes-
sie, gennem deres opvækst 
i London med en nigeriansk 
mor og en britisk far.

Feldt, Felicia
Felicia forsvandt
Gad, 2012. 164 sider

Selvbiografisk roman om 
Felicia, datter af den svenske 
børneopdragelsesguru Anna 
Wahlgren, der fik 9 børn. 
Opvæksten var præget af 
mange stedfædre, flytnin-
ger og en mor, der trods sit 
omdømme reelt udsatte sine 
børn for massive svigt. Især 
Felicia blev mærket for livet.

Fox, Paula
Lånte fjer
Ries, 2010. 261 sider

Paula Fox fortæller om sin 
opvækst og om at danne sig 
selv, fordi de selvoptagne 
forældre overlader hende til 
tilfældige personer.

Glinvad, Simon
Min grønne himmel
Batzer & Co, 2013. 232 sider

Den mandlige hovedperson 
på 60 år valgte 10 år tidligere 
en isoleret tilværelse langt 
ude på landet efter at han 
forlod sin kone og søn. Plud-
selig en dag får han besked 
om at hans søn er død, hvor-
efter en historie om fædre, 
sønner og svigt oprulles.

Guillou, Jan
Ondskaben
Modtryk, 1982. 315 sider

Om en drengs opvækst 
præget af vold og had i det 
svenske velfærdssamfund i 
1950’erne.

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

Heape, Chris
Grænseland 
EC Edition, 2012. 229 sider

Lyrisk roman. Den unge 
Christophers opvækst i en 
dysfunktionel familie og på 
en brutal kostskole får ham 
til at opfinde sin egen verden. 
En verden, som han flygter 
til, når virkeligheden bliver 
for hård.

Hermann, Iselin C.
Træer sår sig selv
People’s Press, 2004. 156 sider

En sommer i en lykkelig barn-
dom i 1960’erne genopleves 
med vemod. På bedsteforæl-
drenes store gård er der dej-
ligt: heste, rare tjenestefolk 
og legeonkler og ikke mindst 
tryghed og varme.

Høeg, Peter
De måske egnede
Rosinante, 1993. 274 sider

Med mange selvbiografiske 
træk fortæller drengen Peter 
om tiden på en kostskole for 
”adfærdsvanskelige børn”, 
drevet efter kønne idealer og 
principper, i realiteten en bar-
barisk menneskeødelæggel-
sesfabrik med overvågning, 
ensretning og kontrol.

Jacobsen, Roy
Vidunderbarn
Rosinante, 2010. 238 sider

Varm og sørgmunter fortæl-
ling 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.

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.

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

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

Knausgård, Karl Ove
Min kamp
Lindhardt og Ringhof, 2010. 478 sider

6 bind - 3. bog. 

Verden set med barnet Karl 
Oves øjne. En familie på fire, 
mor, far og to sønner flytter 
til Sørlandet til et nyt hus i en 
ny bebyggelse. Det er tidligt 
i 1970’erne, børnene er små, 
forældrene unge og fremti-
den åben. Men på et eller an-
det tidspunkt lukkes den, på 
et eller andet tidspunkt bliver 
deres skæbne udstukket.

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.

Le Clézio, J. M. G.
Afrikaneren
Gyldendal, 2009. 114 sider

Efter fundet af nogle fotogra-
fier følger forfatteren i sin fa-
ders spor og nedfælder sine 
barndomsminder fra Nigeria, 
som han som 8-årig rejser til 
i 1948 sammen med sin mor 
og bror for at bo sammen 
med sin far, der er læge.
 
Magnan, Pierre
Laure ved verdens ende
Klim, 2010. 202 sider

En poetisk udviklingsroman 
om en ung piges barndom og 
skæbne i et fattigt og gam-
meldags miljø i den nordlige 
del af Provence. Hendes 
stærke begavelse og vilje gør, 
at hun forsøger at overleve 
den barske opvækst gennem 
flittig skolegang.

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 skolestarten 
et mareridt. Bogen er efter-
følgeren til Værelset, 2011.

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.

Ovaldé, Véronique
Fugleliv
Etcetera, 2014. 288 sider

Efterforskningen af en dat-
ters forsvinden fører Vida og 
kriminalbetjenten Taibo ud 
på en rejse til Vidas barn-
domsby og til sandheden 
omkring en række skjulte 
familiehemmeligheder.

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

Tommy bliver banket sønder 
og sammen af sin far og er 
bedste venner med Jim. 
Venskabet glider ud, og deres 
liv går i hver sin retning. 35 år 
senere mødes de tilfældigt 
igen.
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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.

Steinunn Sigurðardóttir
Solskinshest
Gyldendal, 2007. 142 sider

Skildring af et kaotisk liv, 
barn af verdensfjerne foræl-
dre i Island, som voksen selv 
mor i København. Ringen 
sluttes i Reykjavik hvor den 
modne Lilla omsider gør op 
med sit livs spøgelser.

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.

Thielke, Jan
Espegare
Lindhardt og Ringhof, 2014. 488 sider

Moderne dannelsesroman 
om den sensitive Kims udvik-
ling gennem teenageårene 
fra 1975-1982. Som 12-årig flyt-
ter han til det på overfladen 
fine Espergærde, men Kim 
passer ikke rigtigt ind og for-
svinder ind i musikken og sine 
tegninger, indtil kærligheden 
omsider trækker ham ud af 
sit indelukke.

Tind, Eva
Rosenvej
Gyldendal, 2012. 98 sider

I et lyrisk og sansemættet 
sprog beskriver en navnløs 
pige sin barndom i et parcel-
huskvarter, samtidig med at 
hun lader fantasien gå sine 
egne veje.

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.

Vinci, Simona
Inden der var mødre
Gyldendal, 2005. 339 sider

Drengen Pietros langsomt 
vågnende erkendelse af den 
virkelighed han er en del af i 
Italien under 2. verdenskrig, 
og hans gradvise forståelse 
af, at moderens adfærd kræ-
ver hans aktive stillingtagen.

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.

Winterson, Jeanette
Fyrpasseren
Bazar, 2005. 207 sider

Da den unge pige Silver 
mister sin mor, bliver hun 
indlogeret hos den blinde 
Pew, som passer fyrtårnet 
på Cape Wrath i det nordlige 
Skotland. Opholdet hos Pew, 
som er en stor historiefortæl-
ler, præger Silver for altid, 
men med sit lyse sind, og et 
skævt syn på tilværelsen, 
klarer hun sig fint, og bliver 
en selvstændig kvinde.

Aamund, Jane
Onklerne og deres fruer : 
erindringsroman
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.
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Besættelsestid & modstandskamp

Follett, Ken 
London kalder
Cicero, 2003. 404 sider  

En ung dansker falder i 1941 
over en mystisk installation 
på den jyske vestkyst og 
bliver 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 afslut-
ning. Men politimand Bjørner 
arbejder ufortrødent videre, 
da stikkerne skal holdes i kort 
snor. En likvidering 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. 

Funder, Anna 
Alt hvad jeg er
Gyldendal, 2012. 396 sider 

Dora Fabian er en ledende 
skikkelse blandt uafhængige, 
jødiske socialister i Tyskland 
først i 1930’erne. Sammen 
med kusinen Ruth og Ruths 
mand, journalisten Hans We-
semann, jages de ud af landet 
efter Rigsdagsbranden i 1933. 
De fortsætter kampen mod 
nazismen fra eksilet i London, 
men her ved de aldrig hvem 
der er ven eller fjende.

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.

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

Med arkitekten Tejs - søn af 
københavnerpigen Julie og 
kongemaleren William Lauen-
borg - i centrum skildres be-
sættelsestidens København 
og dens mennesker: medlø-
berne, modstandsfolkene, 
opportunisterne, idealisterne 
og alle de tapre og trodsige 
hverdagskøbenhavnere.

Johansen, Claes
Anitas hjemkomst 
Modtryk, 2011. 227 sider 

Anita Gerholdt vender tilbage 
til Danmark i 1948 efter 2. 
verdenskrig med en mission 
og en pistol gemt i kufferten. 
Men både efterretningsfolk, 
politi og gamle kammerater 
har deres egne dagsordner. 

Juhl, Pernille
Når solen står højest
Juhls, 2014. 358 sider  

Anders og Marie gifter sig 
i 1920’ernes Graasten, men 
familielivet er ikke altid let, 
og Anders er præget af 
krigstraumer. Børnene Jenny 
og Carl udvikler sig meget 
forskelligt og vælger hver 
deres side under 2. verdens-
krig. Anden del af Vent på 
mig Marie.

 
Besættelsestiden i  
litteraturen : fiktionens  
fortolkninger 1939-2000
Systime, 2004. 176 sider 

En lang række noveller og ud-
drag af klassiske besættelses-
historier, af bl.a. Kaj Munk, 
Kjeld Abell, Leif Panduro, 
Hans Kirk og Hans Scherfig. 

Chaplin Hansen, Anne 
Op og ned ad den  
gyldne trappe
Lindhardt og Ringhof, 2007. 188 sider  

Marie bor på Christianshavn 
og oplever som ung pige be-
sættelsen. Tiden, forældrene 
og omgivelserne er alle fulde 
af uopklarede hemmelighe-
der, som, trods de alvorlige 
tider, gør hverdagen spæn-
dende for en ung pige.

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 post-
kort imod regimet og krigen. 
Inden længe bliver de jaget af 
Gestapo, og det bliver hurtigt 
kattens leg med musen. Ro-
manen er baseret på virkelige 
hændelser og er skrevet lige 
efter krigen i 1947. 
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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. Gruppen 
får en kort og dramatisk 
historie, indtil dens med-
lemmer bliver afsløret og 
arresteret.

Langstrup, Steen 
Panzer 
2 Feet Entertainment, 2006. 192 sider  

De hektiske dage da Dan-
mark blev frit i 1945, skildres 
ud fra en gruppe menne-
sker, både medløbere og 
frihedskæmpere, tyskere 
og danskere, politikere og 
menigmand, et Danmark i 
opbrud og i et opgør med 
fem forbandende år.

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 socialdemokratiske 
baggrund flytter i 1933 fra 
Nørrebro til Brønshøj, hvor 
de møder rigmandssønnen 
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.

Rifbjerg, Klaus 
Hovedløs
Gyldendal, 2007. 344 sider 

Kaleidoskopisk skildring af 
mennesker og begivenheder 
i København under besættel-
sen, med Kim, søn af Esbern 
der faldt i Den Spanske 
Borgerkrig, som et af mange 
omdrejningspunkter. En vær-
dig fortsættelse til romanen 
Esbern.

Simonsen, Knud 
Brunkul - børster og baroner 
- en dokumentarisk roman 
om Danmark i 1940’erne 
Hovedland, 2012. 348 sider  

Dokumentarisk roman. 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. 

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

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

Sø, Mette 
Snebær
Republik, 2013. 277 sider  

Moskva, Pim og Spot er 
som medlemmer af sabota-
gegruppen Snebær aktive 
under besættelsestiden i 
København. De unge kvinder 
har fået besked om at holde 
lav profil i en periode. Men de 
drømmer om større aktioner, 
og de går selv i gang med at 
planlægge dem. Deres valg 
får konsekvenser. 

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 nazismen, 
men da vennen Flemming 
melder sig til kampen på 
Østfronten, forandrer alt sig. 
Trods succes som forlægger 
finder han aldrig lykken, forti-
den spiller hele tiden ind.

Topsøe, Vilhelm 
Dr. Werner Best  
- mine danske år 
Borgen, 2005. 275 sider

Fiktiv selvbiografi fra den 
tyske rigsbefuldmægtigede i 
Danmark under besættelsen, 
der udstiller samarbejdspoli-
tikken samtidig med han prø-
ver at fralægge sig ansvaret 
for Holocaust. 
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Brask, Morten 
William Sidis’ perfekte liv
Politiken, 2011. 269 sider  

Biografisk roman om mate-
matikgeniet William Sidis og 
hans ensomme liv i New York 
omkring 1900. 

Busk Sørensen, Bodil 
Birgitta 
Alfa, 2013. 413 sider  

Biografisk roman om den 
svenske hellige Birgitta af 
Vadstena (1303-1373), der 
grundlagde Birgittinerorde-
nen, om hendes liv som barn, 
hustru og mor samt om de 
visioner og det religiøse kald, 
der betød, at hun fik stor 
kirkepolitisk indflydelse. 

Capriolo, Paola 
Nej 
Arvids, 2011. 88 sider  

Rosa Parks var en sort 
syerske i Montgomery, Ala-
bama, som i 1955 satte gang i 
borgerrettighedskampen da 
hun nægtede at flytte sig fra 
sit bussæde til fordel for en 
hvid mand. Hun blev anholdt 
og blev derefter hvirvlet ind 
i kampen for borgerrettighe-
der for sorte i Montgomery.

Dalager, Stig 
Det blå lys - en roman  
om Marie Curie
Lindhardt og Ringhof, 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 na-
turvidenskabelige forskere. 
Vi følger hendes kamp for 
anerkendelse i et samfund, 
hvor kvinder mest herskede 
over hjemmet, og ser de 
store personlige omkostnin-
ger, der er, ved at skabe sig 
et navn i en mandsdomineret 
verden.

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.

Fröberg Idling, Peter 
Sang til den storm,  
der skal komme
Gyldendal, 2014. 392 sider  

Året er 1955 og Kampuchea 
står overfor sit første frie 
valg. Saloth Sar, senere kendt 
under navnet Pol Pot, venter 
utålmodigt på sin forlovede 
Somaly, som også den politi-
ske modstander Sary bejler 
til. Sar er kandidat for den de-
mokratiske opposition, men 
har også en skjult politisk 
dagsorden. 

Funder, Anna 
Alt hvad jeg er 
Gyldendal, 2012. 396 sider 

Dora Fabian er en ledende 
skikkelse blandt uafhængige, 
jødiske socialister i Tyskland 
først i 1930’erne. Sammen 
med kusinen Ruth og Ruths 
mand, journalisten Hans We-
semann, jages de ud af landet 
efter Rigsdagsbranden i 1933. 
De fortsætter kampen mod 
nazismen fra eksilet i London, 
men her ved de aldrig hvem 
der er ven eller fjende.

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 kæm-
pe benhårdt og kynisk for at 
bringe sin søn til tronen.

Gregory, Philippa 
Skæbnehjulet 
Cicero, 2012. 502 sider  

En historie om hvordan 
Jacquetta af Luxembourg, 
enkehertuginde af Bedford, 
formår at gifte sig af kær-
lighed, få en stor børneflok 
og bevare en strategisk god 
position ved det britiske hof 
gennem Rosekrigenes vold-
somheder. Bogen er tredje 
del af serien Rosenkrigene.

Harman, Patricia 
Fra hjertet  
- en jordemoders rejse
Cicero, 2014. 363 sider  

Patsy lever et enkelt, selvfor-
synende liv i hippiekollektiver 
på landet i Minnesota. Da 
hun bliver gravid, går det op 
for hende at hjemmefødsler 
ikke er velansete. Hun vælger 
derfor jordemorgerningen og 
bliver varm fortaler for kvin-
ders ret til naturlig fødsel. 

Helleberg, Maria 
Kamma
Samleren, 2011. 281 sider  

Biografisk roman om Kamma 
Rahbek (1775-1829) og hen-
des tilværelse i Bakkehuset 
med Knud Lyne Rahbek, et 
kvindeliv, som er præget 
af et samfund, hvor en 
kunstnerisk eller professionel 
levevej er forbeholdt mænd 
På smudsomslaget: Bakkehu-
sets Kamma Rahbek.

Biografiske romaner
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Helleberg, Maria 
Knud Lavard 
People’s Press, 2011. 341 sider  

Knud Lavard (1096-1131) 
bliver tidligt forældreløs, og 
som ægtefødt søn af kong 
Erik Egode er han det oplagte 
emne til den danske trone. 
Som nyudnævnt Hertug af 
Slesvig gifter han sig med 
Ingebog og sammen får de 
Valdemar.

Helleberg, Maria 
Scenesat 
Samleren, 2012. 341 sider  

Biografisk roman om Johan-
ne 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 balletsko-
le, og man følger hendes liv 
frem til sølvbrylluppet med 
Johan Ludvig Heiberg, hvor 
hun er blevet den kendeste 
skuespillerinde i guldalderens 
København.

Holst, Hanne-Vibeke
Knud, den store
Gyldendal, 2013. 577 sider

Knud Holst (1936-1995) 
vokser op i et indremissionsk 
hjem i Vendsyssel. Han op-
dager sin lyst til og sit talent 
for at skrive, og får både 
sin Kirsten og et anerkendt 
forfatterskab. Men det krake-
lerer og langsomt begynder 
både kærlighed og litterær 
anerkendelse at falde fra 
hinanden.

Hørslev, Lone 
Dyrets år 
C&K, 2014. 233 sider  

Marie Grubbe (1643-1718) bor 
i Norge med sin mand, der er 
statholder. Hun tages i vinte-
ren 1666-1667 i utroskab og 
står foran den store sociale 
deroute. 

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 broderopgør. Med 
dette bind er vi nået til femte 
del af serien Ulven fra Step-
perne. 

Johansson, Lars
Signes hjemkomst
Gyldendal, 2014. 435 sider  

Året er 1948 og Signe 
Gondrup vender hjem fra 
Tyskland. Med sig har hun 
sin lille datter Kirsten. Signe 
arresteres ved grænsen, hun 
ved ikke hvorfor? Hvilken 
forbrydelse har hun be-
gået - udover at elske en tysk 
mand? Historien der startede 
med Signe fortsætter.

Kidd, Sue Monk 
Fødselsdagsgaven 
Gyldendal, 2015. 420 sider  

Sarah Grimké er datter af en 
velhavende plantageejer i 
Sydstaterne. I 1803 får hun 
som 11-årig sin egen slave, 
Håndfuld, i fødselsdagsgave. 
Gennem de næste 35 år 
fortælles om de to kvinders 
liv og kamp for et selvstæn-
digt liv. 

Knoth, Erik 
Jørgens krig - dokumentarisk 
roman om frihedskæmperen 
Jørgen Røjel
Hovedland, 2013. 360 sider 

Dokumentarisk roman om 
Jørgen Røjel (1916-2007), 
en af modstandsbevægel-
sens helt store skikkelser. Vi 
hører om sprængningen af 
Langåbroerne, og om hans 
tilknytning til Holger Danske 
hvor han en overgang var en 
del af ledelsen, indtil han blev 
taget af tyskerne.

Littell, Robert 
Unge Philby 
Klim, 2013. 229 sider  

Gennem venner, kærester og 
kolleger tegnes et portræt af 
den senere så omtalte dob-
beltagent Kim Philby (1912-
1988) som ung og håbefuld 
agent. 

McLain, Paula 
Madame Hemingway
People’s Press, 2013. 427 sider  

I 1921 møder Hadley den unge 
Ernest Hemingway, der kæm-
per for at bryde igennem 
som forfatter. De forelsker 
sig, bliver gift og rejser sam-
men til Paris, hvor livet leves i 
overhalingsbanen.

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.

Mantel, Hilary 
Wolf Hall
People’s Press, 2010. 610 sider  

Historisk roman om stats-
manden Thomas Cromwell 
(ca. 1485-1540) og hans karri-
ere hos først kardinal Wolsey 
og siden som Henrik VIII’s 
medhjælp i skilsmissesagen, 
der skulle sikre ham Anne 
Boleyn.

Moehringer, J. R. 
Sutton
People’sPress, 2013. 462 sider 

William Sutton (1901-1980) 
var en af USA’s mest kendte 
bankrøvere. Da han juleaften 
1969 løslades, står pressen 
klar til at få hans historie. På 
en nøje planlagt tur gennem 
hans elskede New York, 
beretter han om sit liv og 
sin søgen efter hans første 
kærlighed. 
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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 sam-
taler med Kuklinski (f. 1930) 
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.

Padura, Leonardo 
Manden, der elskede hunde 
Sohn, 2011. 780 sider 

Om Lev Trotskij, der i 1929 
sendes i eksil af Stalin, fortalt 
skiftesvis af Trotskij og en 
ung spanier, der i 1940 sen-
des som sovjetisk agent til 
Mexico for at dræbe Trotskij.

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 3 del af 
serien Kongens mærke.  

Petersen, Palle 
Fandens heks - Maren Splids 
og Christian den 4. 
Palle P-forlag, 2013. 359 sider

Historisk roman fra Christian 
IV’s tid om kvinden, Maren 
Spliids, der blev brændt på 
bålet som heks i Ribe i 1641 
og om Christian IV’s rolle i 
hekseforfølgelserne. 

Poschenrieder, Christoph 
Verden er i hovedet
Rosenkilde, 2010. 292 sider 

Den endnu ukendte filosof 
Arthur Schopenhauer rejser i 
1818 til Venedig med en intro-
duktionsskrivelse til Lord By-
ron i lommen. Rejsen vender 
op og ned på hans planer og 
forestillinger; det samme gør 
mødet med kærligheden og 
den dejlige Teresa.

Riis, Benedicte 
Karen Blixens far  
blandt indianere 
Turbine, 2014. 260 sider  

Karen Blixen og hendes far 
Wilhelm Dinesen fører lange 
samtaler, og han fortæller 
hende om sit ophold blandt 
indianerne i Wisconsin, 
måske den lykkeligste tid i 
hans liv. 

Smilevski, Goce 
Freuds søster 
Rosinante, 2014. 287 sider 

Sigmund Freuds søster, Adol-
fine, står hele sit liv i skyggen 
af sin forgudede storebror. 
Barndommen er præget af 
moderens modvilje overfor 
den følsomme, drømmende 
og introverte Adolfine og da 
hun også svigtes af sin barn-
domskærlighed, søger hun 
deprimeret lykken i Wiens 
kreative miljø, hvor hun indle-
der et livslangt venskab med 
kvindesagsforkæmperen 
Klara Klimt. 

Steensen-Leth, Bodil 
Når solen er begravet - en 
roman om Rued Langgaard
Gyldendal, 2014. 236 sider  

Biografisk roman om den 
danske komponist Rued 
Langgaard (1893-1952), som 
mens han levede blev anset 
som den skøre komponist 
og først blev anerkendt i 
Danmark efter sin død. 

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 senere 
måtte flygte til USA med sin 
jødiske kone, hvor han gjorde 
karriere i Hollywood efter 
mange trængsler.

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”.

Vermes, Timur 
Han er tilbage 
Tiderne Skifter, 2013. 369 sider

Adolf Hitler dumper ned på 
en byggeplads i Berlin i 2011. 
Han får hurtigt smag for 
det moderne liv, men hans 
narcissistiske væsen får ham 
hurtigt involveret i komiske 
og absurde begivenheder.

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.

Wassmo, Herbjørg 
Disse øjeblikke 
Lindhardt og Ringhof, 2014. 286 sider 

Den norske forfatters selv-
biografiske roman om en 
opvækst med overgreb, at 
blive mor som ganske ung, 
en krævende uddannelse og 
et ulykkeligt ægteskab. 
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Ahern, Cecelia
Mit livs øjeblik
Thaning & Appel, 2013. 422 sider

Siden Lucy Silchester blev 
forladt af sin kæreste, har 
hendes liv været noget møg. 
Men en dag bliver hun kaldt 
til samtale med ”Livet”, som 
er en yngre mand. Sammen 
med ”Livet” er det nu tid for 
Lucy at gøre op og skabe 
forandringer.

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.

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 Isa-
bella er ved at sælge sit firma 
og starte et B&B i England 
sammen med sin veninde Ca-
rina, som lige er blevet skilt. 
De tre kvinders veje krydser 
hinanden og nye muligheder 
åbner sig.

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 ægteskab, 
utroskab, forelskelse og 
parforhold, men intet ender, 
som de tre kvinder havde 
forestillet sig.

Keyes, Marian
En sag for Helen Walsh
Cicero, 2013. 453 sider

Helen Walsh, 33 og privatde-
tektiv, når det passer hende. 
Hun får til opgave at finde en 
rockstjerne, der forsvinder 
lige før en reunion koncert. 
Men Helen er på vej ned i et 
sort hul - en skræmmende 
depression er på vej.

Kinsella, Sophie
Shopaholic stiler  
mod stjernerne
Lindhardt og Ringhof, 2014. 392 sider

Hollywood. Becky er tilbage, 
denne gang iblandt filmstjer-
ner, ultrarige forældre, åle-
slanke kvinder og i et meget 
konkurrencepræget miljø. 
Så er det godt, at Becky er 
fast besluttet på at få succes 
i sit nye liv. Men ender hun 
med at såre sine nærmeste 
i jagten på det? Syvende del 
af En shopaholics hemmelige 
drømmeverden.

Kristensen, Søren B.
Jylland tur/retur
Rosenkilde, 2011. 243 sider

Københavnerpigen Christina 
har udsat mødet med sin 
jyske svigerfamilie i et år, 
men nu er det jul, og den skal 
fejres i det jyske. Christina 
finder alle sine fordomme om 
jyder frem og drager af sted 
til en jul fyldt med forviklin-
ger og pinlige episoder.

Lind, Henriette
Nynne 4
Politiken, 2010. 302 sider

Nynne er blevet 45, men slås 
stadig med pinligheder, be-
kendelser og livet! Det halve 
af Polen bor i hendes kælder, 
der er stadig ikke ryddet op i 
Husums ting, og exkæresten 
Thomas er i gang med at 
slette ex’et.

Chick litt 
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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 reserve-
rede Addie, der slikker sårene 
efter en grim ufrivillig abort 
og et brudt forhold.

Mansell, Jill
Rygtet vil vide
Thaning & Appel, 2010. 366 sider

Tilly flygter fra et forlist 
kæresteforhold i London til 
en lille provinsby. Hun ønsker 
at modstå byens berygtede 
kvindebedårer, Jack. Men 
flygter hun fra sit livs kærlig-
hed?.

Moyes, Jojo
En plus en
Cicero, 2014. 379 sider

Jess er alene med sin sted-
søn, der får bank af de lokale 
bøller og datteren, der er et 
matematikgeni. Jess gør rent 
for den rige Ed, som viser sig 
at være hendes og børne-
nes redningsmand på flere 
måder.

Munk Jensen, Sanne
Satans yngel
Gyldendal, 2010. 223 sider

Alma er oppe i 20’erne og 
hendes kæreste Tobi presser 
på, for at de skal have et 
barn. Da hun bliver gravid, 
tumler hun med alle mulige 
tanker og må samtidig lægge 
øre til veninden Trinas ulide-
lige babysnak. Bag det hele 
rumler tanken om at finde 
den ukendte far. Satans 
yngel er efterfølgeren til En 
dag skinner solen også på en 
hunds røv .

Neill, Fiona
En utjekket mors  
hemmelige liv
Lindhardt og Ringhof, 2007. 447 sider

Hjemmegående Lucy med 
tre børn og succesrig, meget 
ordentlig arkitektmand. 
Prøver forgæves at leve op 
til toptjekkede mødre i foræl-
drekredsen. Optræder tit ufri-
villigt i komiske situationer. 
Smålun på en sexet hjemme-
far. Finder lykkeligt hjemsted 
i kaotisk verden.

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
Magisk karma
NB Books, 2015. 391 sider

Ruby Miller, der skriver 
kærlighedsromaner, er efter 
et brud med sin utro kæreste 
endt i en skriveblokade. Hun 
tror ikke længere på kær-
ligheden, og hendes agent 
anbefaler hende en ferie-
rejse. Hun tager til Indien for 
at besøge sin søster. Indien 
er fyldt med farver, dufte 
og karma. Det bliver meget 
mere end blot end ferierejse.

Rudberg, Denise
Matilde
People’s Press, 2011. 305 sider

Matilde har det hele efter at 
hun har ladet sig skille. Og 
dog. Forfatterdrømmene er 
sværere end som så at få til 
at svæve. En affære var en 
dum idé, og pludselig annon-
cerer hendes bedste ven, at 
han vil andet og mere.

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 charmerende 
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 sammen i et 
halvt års tid. Nogle af dem 
kan se det morsomme i deres 
egen situation, mens andre 
er ved at få klidkiksen og den 
økologiske babymos galt i 
halsen.

Weiner, Jennifer
Det næstbedste
Turbulenz, 2013. 414 sider

23-årige forældreløse Ruth 
Saunders vil gerne slå igen-
nem som tv-manuskriptfor-
fatter i Hollywood. Efter at 
have fået et manus antaget, 
er det ikke let at holde fast på 
drømmen om det perfekte 
show, når alle har en mening 
om lige den ændring, der vil 
gøre det bedre.
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Canin, Ethan 
Amerika Amerika 
Verve Books, 2008. 536 sider  

Corey Sifter, en ung mand fra 
den amerikanske arbejder-
klasse, kommer i begyndel-
sen af 1970’erne under en rig 
families beskyttende vinger 
og begynder at arbejde for 
nomineringen af en demo-
kratisk præsidentkandidat. 
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 aldrende 
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 gennem 
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 venstrefløjsmil-
jø. Bogen er 3 del af Ameri-
can 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 forud-
sigelig. Hans kones ex-mands 
pludselige opdukken og en 
kræftdiagnose ødelægger 
dog den illusion. Bogen er 
tredje del af serien der star-
tede med Sportsjournalisten. 

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 
Frihed 
Gyldendal, 2011. 581 sider 

Amerikansk epos om den en 
gang så perfekte, men nu 
stærkt samspilsramte Berg-
lund familie, hvis personlige 
historie væves tæt ind i hi-
storien om det amerikanske 
samfund i de dramatiske år 
efter 11. september.

Franzen, Jonathan 
Korrektioner
Gyldendal, 2002. 608 sider 

Humoristisk beskrivelse af fa-
milien Lambert, der er i total 
opløsning, med faderen ramt 
af Parkinson og børnene 
enten ramt af depression 
eller arbejdsløshed; for at af-
hjælpe situationen beslutter 
mor Enid sig for en traditio-
nel julefest, så familien kan 
få ”korrigeret” livsførelsen 
fra traditionel midwest til det 
nye postmoderne Amerika. 

Den store amerikanske roman 
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Lehane, Dennis 
Den givne dag 
Klim, 2011. 659 sider  

Den hvide politimand, Danny, 
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.

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 voldsomme 
fremfærd.

McCarthy, Cormac 
Vejen 
Gyldendal, 2008. 258 sider  

I en uhyggelig troværdig 
vision 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 civilisa-
tionen, og de to vandrer plan-
løst af sted, kun holdt oppe 
af omsorgen og hengivenhe-
den for hinanden .

Meyer, Philipp
Sønner
Gyldendal, 2014. 542 sider

Da den unge Eli McCul-
lough 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 revolutio-
nær terrorist. 

Russo, Richard 
Empire falls 
Klim, 2010. 549 sider  

40-årige Miles Roby bestyrer 
en grill-restaurant i et døende 
provinshul i Maine, hvor både 
restauranten og stort set re-
sten af byen er i lommen på 
den kyniske enke efter den 
tidligere bymatador.

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.
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Aidt, Naja Marie
Alting blinker
Gyldendal, 2009. 67 sider

Personlig og kompleks digt-
samling med refleksioner, 
der tager afsæt i forfatterens 
nye bopæl i den multikultu-
relle storby, New York. Hun 
tematiserer sine oplevelser 
af fremmedhed i forhold til 
sine bindinger til danske rød-
der og i relation til eksil og 
hjemstavn.

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. Dig-
tene handler om det vigtigste 
af alt, kærligheden i alle dens 
forklædninger.

Andkjær Olsen, Ursula
Det 3. årtusindes hjerte
Gyldendal, 2012. 213 sider

Stor og ambitiøs digtkompo-
sition om kærlighed, længsel, 
adskillelse og tab.

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
Der er ingen gader som her : 
8 digtsamlinger
EC Edition, 2010. 579 sider

Stort udvalg af Dalagers 
vægtigste digte fra debuten 
i 1986 sammen med en ny 
samling reflekterende og 
fortællende digte med titlen 
Hvid sommer.

Eric, Caspar
7/11
Gyldendal, 2014. 125 sider

Digte der som et reality tv-
show, og i et kreativt og evigt 
tvivlende flow, følger en per-
son der er ung og bosidende i 
København. Digtene handler 
om op- og nedture, kærlig-
hed, lykke, stoffer, hashtags, 
internettet og sociale medier.

Frostenson, Katarina
Flodtid
Gyldendal, 2013. 161 sider

Digte der ud fra begreberne 
sprog og tid tematiserer 
historiske, mytologiske, sam-
fundsmæssige og individuelle 
problematikker.

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.

Guldager, Katrine Marie
Et sted i verden
Lindhardt og Ringhof, 2014. 71 sider

Digte om steder hvor digte-
ren har været. Det kan være 
geografiske steder så vel 
som mentale steder. Digtene 
kredser om familie, venner 
og parforhold.

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.

Hav, Niels
De gifte koner i København
Jorinde & Joringel, 2009. 32 sider

Med enkle og stærke 
virkemidler gives læseren 
sanseindtryk og små natur-
beskrivelser. Der reflekteres 
over livserfaringer med kær-
lighed og savn, mens andre 
digte fungerer som finurlige 
kommentarer til ordvekslin-
ger, pudsige oplevelser eller 
avisartikler.

Juul, Pia
Indtil videre : samlede digte
Tiderne Skifter, 2012. 371 sider

Samlet udgave af otte digt-
samlinger udgivet i perioden 
1985 til 2010.  

Larsen, Marianne
Hændelser i stresset  
melankoli - med  
automatiske æbler
Gyldendal, 2015. 74 sider

Digtsamling med personlige 
refleksioner og abstraktioner 
fra og i hverdagen.

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.

Digte  
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Løppenthin, Lea Marie
Nervernes adresse
Gladiator, 2014. 63 sider

Vi siger og gør ting vi tænker 
over, og ting vi ikke tænker 
over. Lyrik om det uvirkelige 
og forlegne menneske.

Mathiesen, Eske K.
Skvalderkål
Clausens Kunsthandel, 2014.  
36 sider : ill.

Underfundige prosadigte 
med stemninger fra naturen 
og dyrelivet og med erin-
dringsglimt og refleksioner 
over livet, ledsaget af Søs 
Hindsbos enkle tegninger.

Moestrup, Mette
Dø, løgn, dø
Gyldendal, 2012. 173 sider

I fem dele og suiter udtrykt 
gennem genre-eksperimen-
ter og klassiske stilarter 
afsøges især det kvindelige 
univers. Digtene kredser bl.a. 
om moderskab, kærlighed, 
døden og kønnet.

Neruda, Pablo
Hundrede kærligheds-
sonetter
Rødovre, Sohn, 2011. 122 sider

Digte af den chilenske 
nobelprismodtager Pablo 
Neruda (1904-1973), der med 
hundrede kærlighedssonet-
ter lovsynger sin kommende 
hustru, Matilde Urrutia.

Nordbrandt, Henrik
3 1/2 D
Gyldendal, 2012. 77 sider

Digte, der kredser om livets 
særlige dimension, som vi 
alle har til fælles: Nemlig at 
det en dag slutter.

Ravn, Olga
Jeg æder mig selv som lyng : 
pigesind
Gyldendal, 2012. 71 sider

Digte, der sprogligt går på 
opdagelse i kroppen, i den 
unges verden med venska-
ber, sex og kærlighed.

Rifbjerg, Klaus
Stederne
Gyldendal, 2011. 95 sider

Det velkendte og almindelige 
eksponeres og skaleres til 
nye former med noget usagt 
og skjult rumlende i bag-
grunden.

Rimbaud, Arthur
Rimbaud i udvalg
Det Poetiske Bureau, 2013. 358 sider

Indeholder udvalgte digte på 
vers og en række fragmen-
ter. Værkerne er gendigtet 
bevidst kongenialt med 
værkernes oprindelige atmo-
sfære båret af rim og rytmer. 
Til denne udgave er tilføjet 
biografisk introduktion. 
Parallelle tekster på dansk og 
fransk.

Smith, Amalie
I civil : samling
Gyldendal, 2012. 93 sider

Digte og prosatekster, der 
dels skildrer samlinger af 
blandt andet mineralske 
krystaller, dels skildrer et 
kærlighedsforhold, hvor 
den ene part rammes af en 
kræftsygdom.

Steensballe, Ditte
Kronologiens knogler
Lindhardt og Ringhof, 2013. 46 sider

Digtsamling om livets cyklus, 
begyndelser og slutninger, liv 
og død.

Thomsen, Søren Ulrik
Rystet spejl
Gyldendal, 2011. 55 sider

Digte fra en mand midt i 
livet, der kigger tilbage på 
levet liv og tab og frem med 
nysgerrighed fra det sted i 
livet han er.

Tranströmer, Tomas
Samlede Tranströmer
Rosinante, 2011. 330 sider

Samlet udgave af Tranströ-
mers digte og korte erin-
dringstekster.

Tunedal, Jenny
Kapitel et
Arena, 2015. 131 sider

Digtsamling som formmæs-
sigt eksperimenterer med 
forskellige genrer og stilarter 
herunder prosalyrik og kort-
prosa. Digtene tematiserer 
begrebet ensomhed i for-
skellige varianter herunder 
igennem brug af sproget og 
iagttagelser af kærligheden.

Ørntoft, Theis
Digte 2014
Gyldendal, 2014. 63 sider

Vi befinder os under en øko-
katastrofe i nær fremtid, eller 
måske står vi allerede midt 
i den. En civilisationskritisk 
digtsamling, hvor scenen er 
storbyen og en apokalyptisk, 
kaotisk verden, som er brudt 
delvis sammen, og hvor natu-
ren er i overtag.
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Bakker, Gerbrand
Omvejen
Gyldendal, 2012. 206 sider

En ung kvinde opgiver sin 
tilværelse i Amsterdam og 
flytter ind i et dødsbo langt 
ude på landet i Wales for at 
skrive på sin afhandling om 
Emily Dickinson. Hun er fyret 
fra sit job på universitet efter 
en affære med en studeren-
de, men er det hele årsagen? 
Hjemme i Amsterdam prøver 
manden og hendes forældre 
at finde hende.

Brask, Morten
William Sidis’ perfekte liv
Politiken, 2011. 269 sider

Biografisk roman om mate-
matikgeniet William Sidis og 
hans ensomme liv i New York 
omkring 1900.

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.

Coetzee, J. M.
Jesu barndom
Gyldendal, 2013. 304 sider

En mand og en dreng kom-
mer til et nyt og fremmed 
sted. Tilsyneladende uden 
formål eller mening - udover 
at finde moren til den dreng, 
der ledsager manden i den 
fælles søgen efter nyt håb og 
en tilværelse i det nye land.

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.

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

Rammefortælling om kære-
stesorg og længsel med start 
i New York og slutning i Ber-
lin. 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 
hinanden, men har svært ved 
at nå hinanden rigtigt. Efter 
mange år mødes de igen.

Helle, Helle
Hvis det er
Samleren, 2014. 143 sider

To løbere render ind i hinan-
den i en stor jysk skov. De er 
faret vild og kommer til at 
tilbringe to dage sammen i 
den vilde danske natur.

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.

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 lej-
lighed 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.

Preisler, Juliane
Arièl
Tiderne Skifter, 2013. 324 sider

Ariél cykler rundt med pakker 
og kommer i kontakt med de 
særeste, ensomme menne-
sker. Han kan noget med sine 
hænder: han evner at skubbe 
folk i den rigtige retning. Men 
kan han også skubbe sin ulyk-
kelige mor eller Rosa med 
klokkestemmen?

Rimminen, Mikko
Næsedag
Turbine, 2014. 257 sider

Den midaldrende kvinde 
Irma er lidt ensom. En dag 
begynder hun at banke på 
hos fremmede og udgive sig 
for at være sendt fra et analy-
sefirma. Dette afstedkommer 
en del bizarre optrin, men 
bliver også begyndelsen på 
nye venskaber.

Ullmann, Linn
Det dyrebare
Lindhardt og Ringhof, 2012. 312 sider

Au pair-pigen Mille forsvinder 
og findes død to år senere. 
Romanen følger familiens liv 
i de to år og fortæller dens 
historie med fortielser, en-
somhed og savn af nærvær 
og kærlighed.

Ensomhed
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Aidt, Naja Marie
Sten, saks, papir
Gyldendal, 2012. 382 sider

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

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.

Altschuler, Sally
En engel bag øret
Gyldendal, 2011. 310 sider

Slægtsroman om livet i 
forfatterens jødiske familie i 
en landsby i Rusland og om 
slægtens historie fra midten 
af 1800-tallet og frem til 
farfaren kommer til Danmark 
i 1912.

Audur Jónsdóttir
Livstørst
Tiderne Skifter, 2015. 394 sider

Lidt for tykke og alt for 
uselvstændige Eyja har giftet 
sig med den tyve år ældre, al-
koholiserede Vildmand og er 
flyttet til det nordlige Island. 
Moren og bedstemoren bli-
ver enige om at redde hende; 
fra sig selv, Vildmanden og 
den tilværelse hun har valgt.

Bergfjord, Sissel
Sortedam
Gyldendal, 2012. 168 sider

Den højgravide Sigrid har det 
meste af sin barndom levet 
i skyggen af sin smukke og 
karismatiske, men alkoholise-
rede mor. Moderen er død, 
og Sigrid rydder op i hendes 
lejlighed, og ser samtidig 
tilbage på sin barndom og 
ungdom, familiens opløsning 
og moderens sociale nedtur.

Brown, Janelle
Intet mindre end alt
Lindhardt og Ringhof, 2010. 441 sider

En skilsmisse hos en velstå-
ende familie i Silicon Valley 
afslører at alt langt fra er 
perfekt i familien. Kan den 
svigtede hustru og døtrene 
på 14 og 28 år finde sammen 
og måske få hævn?

Butschkow, Julia 
Apropos Opa
Samleren, 2009. 200 sider

Bogens fortæller er en ung 
pige, der efter en depres-
sionsperiode 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.

Christensen, Lars Saabye
Halvbroderen
Athene, 2002. 722 sider

Barnum er fortælleren, og 
især halvbroderen Fred har 
hans opmærksomhed. Men 
også familiens historie i fire 
generationer indeholder 
livets og skæbnens hovedte-
maer: savn og sammenhold, 
løgn og længsel, kærlighed 
og kunst.

Conradsen, Keld
Familien Bruchfontaine
Modtryk, 2014. 343 sider

Otto Bruchfontaine ankom-
mer i sommeren 1920 til den 
lille landsby Egernsund. Otto 
ser straks mulighederne 
i byens teglværksindustri 
og sammen med sin kone, 
Dagmar, grundlægger han 
industridynastiet Bruchfon-
taine, et familieforetagende, 
der sætter sit præg på Dan-
markshistorien igennem det 
20. Århundrede.

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

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

Einar Már Guðmundsson
Islandske konger
Lindhardt og Ringhof, 2013. 270 sider

Knudsen-slægten stammer 
fra den lille fiskerby Tangavik 
på Island. Med udgangspunkt 
i Arnfinn Knudsen tager 
jeg-fortælleren os med på en 
rejse gennem tre generatio-
ner, hvor vi møder fiskere, 
drukkenbolte, genier, tyve, 
kærlighed, svigt, krise og 
venskab.

Familien & slægtsromaner 
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Foenkinos, David
Minderne
Hr. Ferdinand, 2014. 282 sider

En ung parisisk forfatter-
spire finder masser af stof i 
sin nærmeste familie, hvor 
hans elskede bedstefar dør. 
Bedstemoderen kommer 
på plejehjem (hvorfra hun 
forsvinder) og hans egne 
forældre går fra hinanden og 
finder sammen igen.

Forster, E. M.
Howards End
Bahnhof, 2009. 350 sider

Skildring af det engelsk 
samfund og kultur i den tur-
bulente tid omkring år 1900, 
om tre engelske familier fra 
forskellige samfundslag, hvis 
skæbner væves sammen, 
dels på landstedet Howards 
End, dels i London.

Franzen, Jonathan
Frihed
Gyldendal, 2011. 581 sider

Amerikansk epos om den en 
gang så perfekte, men nu 
stærkt samspilsramte Berg-
lund familie, hvis personlige 
historie væves tæt ind i hi-
storien om det amerikanske 
samfund i de dramatiske år 
efter 11. september.

Freeman, Kimberley
Vejen til Wildflower Hill
Det Blå Hus, 2015. 437 sider

Da Beattie bliver gravid med 
en gift mand, flygter hun 
til Australien, hvor hun må 
kæmpe hårdt for at få sig 
en tilværelse. Firs år senere 
rejser barnebarnet Emma til 
mormorens landsted, som 
hun har arvet, og opdager 
der familiehemmeligheder.

Gaudé, Laurent
Familien Scortas sol
Rosinante, 2006. 275 sider

Fabulerende og magisk 
beretning om familien Scorta 
i landsbyen Montepuccio i 
Syditalien, fra forbryderen 
Luciano grundlægger slæg-
ten i 1875 og godt hundrede 
år frem.

Grue, Anna
Italiensvej
Politiken, 2015. 469 sider

I 1958 kommer en ung 
italiensk kvinde med et 
spædbarn 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 
resten af verden er beskrevet 
gennem den ældste af de 
3 brødre, Lauritz Lauritzen, 
og han er tyskvenlig (ikke 
nazist). Samtidig fortsætter 
historien om begivenhederne 
i denne svenske overklasse-
familie. Del fire af Det store 
århundrede.

Guldager, Katrine Marie
Bror og søster
Politiken, 2015. 198 sider

Henry er netop blevet løsladt 
fra fængslet i 1976, men 
modtages ikke særlig godt i 
kollektivet. Klaus og Leonora 
bor med datteren Maria, og 
Leonora glæder sig til at se 
Henry, men det bliver som 
altid lidt vanskeligt. Femte 
del af Ulven.

Hislop, Victoria
Hjemkomsten
Bazar, 2014. 564 sider

Sonia og Maggie rejser 
til Granada for at danse 
salsa og fejre Maggies 35 
års fødselsdag. På en lille 
café møder Sonia den gamle 
tjener Miguel, der fortæller 
hende om cafeens historie og 
om den stolte og lidenska-
belige Ramirez-familie, der 
spillede en rolle i den spanske 
borgerkrig.

Holm, Benn Q.
Album
People’s Press, 2008. 571 sider

Gennem tre middelklasse-
familier følges udviklingen 
i Danmark fra 1970 frem til 
årtusindeskiftet.

Hosseini, Khaled
Og bjergene gav genlyd
Cicero, 2013. 445 sider

I landsbyen Shadbagh i 1949 
beslutter Saboor at forære 
sin datter Pari væk til familien 
Wahdati i Kabul. En beslut-
ning der får betydning for 
hele familien i flere genera-
tioner. Sideløbende følger 
vi en række andre skæbner 
gennem tiden i Afghanistan, 
Paris og Californien.

Hustvedt, Siri
En amerikaners lidelser
Per Kofod, 2008. 301 sider

En New York psykiater 
gennemgår sin afdøde fars 
papirer i håb om at lære den 
mand at kende, som han 
aldrig rigtig forstod. Det viser 
sig, at faderen åbenbart har 
haft dystre hemmeligheder i 
sit liv, og pludselig begynder 
ukendte truende personer 
også at interessere sig for 
hans papirer.

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.
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Jepsen, Erling
Kunsten at græde i kor
Borgen, 2002. 213 sider

En tragikomisk beretning om 
livet i en lille by i Sønderjyl-
land i 1960’erne, fortalt af 
den 11-årige søn til den lokale 
købmand, der lider af ”psyki-
ske nerver”, men er en glim-
rende taler ved begravelser, 
hvor sønnen kan få tårerne 
frem på kommando. Da der 
bliver for langt mellem be-
gravelserne, hjælper drengen 
og hans storesøster nogle på 
vej, og det går skævt for fa-
milien. Fortsætter med Med 
venlig deltagelse 2006 og 
Den sønderjyske farm, 2013.

Jewell, Lisa
Huset vi voksede op i 
Cicero, 2014. 377 sider

Familien Bird er lykkelig, vel-
fungerende, støjende, kærlig 
og stor. Der sker en ulykke, 
og familien falder fra hinan-
den. År senere genforenes 
de, og måske kan de blive 
en lykkelig familie igen, hvis 
de tør se i øjnene, hvad der 
skete så mange år tidligere.

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?

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 millioner, 
går Mia ind i kampen for at 
få ham frikendt. Hun bliver 
i tvivl om, hvad der er hans 
egentlige personlighed.

Klaussmann, Liza
Tigerhuset
Politiken, 2012. 368 sider

Kusinerne Helena og Nick 
tilbringer sommeren 1959 i 
familiehuset ”Tigerhuset” i 
Marthas Vineyard. Da Ed og 
Daisy på 12 finder liget af en 
myrdet tjenestepige er det 
startskuddet til fortællingen 
om et familiedrama med 
mange skæve, mørke og 
uafvendelige spor.

Krauss, Nicole
Det store hus
Gyldendal, 2012. 350 sider

Et overleveret skrivebord 
bliver bindeleddet mellem 
fem forskellige menneskers 
fortælling om deres erindring 
og tab på forskellige konti-
nenter og til forskellige tider 
op gennem 1900-tallet.

Kristín Marja Baldursdóttir
Kantate
Gyldendal, 2014. 227 sider

Familielivets tilsyneladende 
idyl hos den succesrige hotel-
ejer Gylfe på Island begynder 
så småt at krakelere og 
afgrundsdybe familiehemme-
ligheder afsløres.

Langvad, Maja Lee
Hun er vred : et vidnesbyrd 
om transnational adoption
Gladiator, 2014. 251 sider

Romanen handler om alle 
aspekter af adoption set med 
den adopteredes øjne. I sær-
deles i forbindelse med børn 
der er adopteret fra Sydkorea 
til Danmark og andre lande i 
den vestlige verden. Fortalt 
gennem en lang række histo-
rier der tilsammen danner et 
handlingsforløb.

Marstrand-Jørgensen,  
Anne Lise
Hvis sandheden skal frem
Gyldendal, 2013. 556 sider

Flora eksperimenterer fri-
modigt med fri kærlighed og 
sex i kollektivet og kæmper 
for at slippe fri af bornert-
heden. Det er ikke let, heller 
ikke for hendes søskende 
Martin og Marie-Louise, som 
hver især betaler prisen for 
70’er forældregenerationens 
frihedsdrømme. Anden del 
af: Hvad man ikke ved.

McCann, Colum
Over Atlanten
People’s Press, 2013. 332 sider

Med udgangspunkt i den før-
ste transatlantiske flyvning 
i 1919 fra Newfoundland til 
Irland fortælles historien om 
tjenestepigen Lily Duggans 
emigration til Amerika, foran-
lediget af den frigivne slave 
Frederick Douglass’ besøg i 
Irland i 1845, samt om hendes 
efterkommeres skæbne.

Mengestu, Dinaw
Hvordan man tyder luften
Tiderne Skifter, 2011. 317 sider

Jonas, en ung amerikansk 
mand af etiopisk afstamning, 
forsøger at finde sammen-
hæng i sit liv ved at lede 
efter mening i sine foræl-
dres historie og mislykkede 
ægteskab. Sandheden flytter 
sig, jo mere han tænker over 
det, og hans eget ægteskab 
vakler og vælter, mens han er 
optaget af at finde afklaring.

Molesini, Andrea
Villa Spada
Gyldendal, 2014. 266 sider

Mod slutningen af 1. verdens-
krig må familien Spada ufrivil-
ligt dele familievillaen først 
med tyske, så østrigske trop-
per. Den unge mand Paolo 
engagerer sig i modstandsbe-
vægelsen, det gør han både 
for sit fædreland, men i lige 
så høj grad for at imponere 
sin kusine, Giulia, i hvem han 
er forelsket. Balancegangen 
bliver dog gradvist sværere 
som krigen spidser til.
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Moriarty, Liane
Min mands hemmelighed
Politiken, 2014. 388 sider

Rachels, Cecilias og Tess’s 
liv væves sammen, da et 
brev fra fortiden dukker 
op på Cecilias loft. Brevet 
indeholder en hemmelighed, 
der forandrer dem alle og 
efterlader dem hudløse og 
famlende, men også klogere 
og med større forståelse for 
hinanden.

Nicholls, David
Os
Gyldendal, 2015. 483 sider : ill.

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.

Noble, Elizabeth
Efterdønninger
NB Books, 2013. 479 sider

Bill og Maggie lever harmo-
nisk og økonomisk trygt i 
London med deres tre børn. 
Da den ældste søn Jake om-
kommer under tsunamien, 
skyller tragedien ind over 
familien, som styrer mod det 
helt store sammenbrud. Intet 
bliver som før.

Oates, Joyce Carol
Lille fugl fra himlen
Verve, 2010. 576 sider

Da den unge mor Zoe Kruller 
bliver myrdet, bliver hendes 
mand og hendes elsker mis-
tænkt. Begge har store teen-
agere, som bliver tiltrukket 
af hinanden i en blanding af 
mistro og længsel. Først som 
voksne forenes de kortvarigt 
og forløsende, og begge kan 
se tilbage på familier, som 
for altid blev ødelagt af Zoe 
Krullers brutale død.

Obreht, Téa
Tigerens kone
Gyldendal, 2012. 371 sider

Da den unge læge Nata-
lias elskede bedstefar dør, 
bliver det for Natalia en 
erindringsrejse ind i bedste-
farens historier fra hendes 
barndom og hans liv under 
Balkans turbulente udvikling 
fra 2. verdenskrig og frem til 
Balkan-krigen.

Oksanen, Sofi
Renselse
Rosinante, 2010. 359 sider

Den gamle estiske bonde-
kone, Aliide finder det unge 
traffickingoffer, Zara, livløs 
på sin gårdsplads. Forbindel-
serne mellem de to kvinder 
afdækkes langsomt, og en 
tragisk familiehistorie tilbage 
fra Sovjettiden om at miste 
sin frihed og sin krop, åben-
bares.

Pallisgaard, Signe Langtved
Et andet sted
Lindhardt og Ringhof, 2014. 234 sider

Anna indleder en affære med 
sin ekskæreste. Hun er ikke i 
stand til stoppe miseren før 
alt andet i hendes verden 
braser i grus. Mens verden 
er på sit sorteste indser hun 
også nogle ligeså grumme 
ting fra sin barndom.

Pennacchi, Antonio
Mussolini-kanalen
Gyldendal, 2013. 446 sider

Slægtskrønike om tre gene-
rationer af familien Peruzzi, 
der som fattige fæstebønder 
sammen med tusinder af an-
dre bliver flyttet til Mussolinis 
store landindvindingsom-
råde, Agro Pontini.

Plambeck, Dy
Gudfar
Gyldendal, 2011. 170 sider

Med nedslag i et motorcykel-
træf i 1976, banecykling i 1953 
samt provinsen og bz-miljøet 
i 2007 fortælles om Uffes liv 
og dannelse fra opvæksten 
og frem til han er 53-årig 
murer, exbiker og gudfar.

Ragde, Anne B.
Jeg har et tæppe  
i tusind farver
Rosinante, 2014. 251 sider

Varmt og hudløst portræt af 
Birte, forfatterens danske 
mor, som arbejdede på fabrik 
i Trondheim og var kompro-
misløs eneforsørger for sine 
to døtre. Nu er hun døende, 
og datteren gør status over 
sin mors liv og sine egne 
følelser.

Ragde, Anne B.
Ligge i grønne enge
Rosinante, 2009. 278 sider

Tor, Margido og Erland bor 
nu på gården i Trondheim, 
og vi møder familien, da de 
samles på gården en varm 
sommerdag, og de sidste 
handlingstråde fletter sig ud. 
Tredje del af Berlinerpop-
lerne.

Ravn, Olga
Celestine
Gyldendal, 2015. 166 sider

Moderne gotisk fortælling 
om slotsspøgelset Celestine, 
en ung adelsfrøken, der blev 
muret inde af sine forældre. 
Hendes historie væves sam-
men med jeg-fortællerens 
nutidige spøgelseshistorie 
om hjemløshed som delebarn 
i en moderne familie.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Forbandede yngel 
Politiken, 2013. 329 sider

På baggrund af søsterens 
selvmordsforsøg fortæl-
ler soldaten Lisa om sin 
barndom. Lisa voksede op på 
en gård hos sine destruktive 
forældre, en voldelig far og 
en maniodepressiv mor, og 
tre søskende.
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Riley, Lucinda
Midnatsrosen
Cicero, 2015. 555 sider

Indiske Anahita får i 1911 
mulighed for at komme 
på kostskole i England og 
forelsker sig i en arving til et 
gods. Hundrede år senere 
rejser hendes oldebarn Ari til 
England for at forske i hvad 
der skete med Anahitas søn.

Robinson, Marilynne
Hjemme
Gyldendal, 2010. 350 sider

Historien foregår i byen 
Gilead i Iowa hjemme hos 
pastor Robert Boughton. 
Datteren Glory er (modvilligt) 
kommet hjem for pleje sin 
døende far og senere kom-
mer også hendes bror - den 
fortabte søn Jack - hjem. Han 
prøver at forsone sig med 
sin far og knytter sig meget 
til Glory, der også har sine 
sorger. Hjemme er en selv-
stændig ledsager til romanen 
Gilead, 2006.

Ruge, Eugen
I tider med aftagende lys
Batzer & Co, 2012. 432 sider

Slægtsroman, som over fire 
generationer og store histo-
riske begivenheder beretter 
om den tysk-russiske familie 
Umnitzer, som vender hjem 
til det nye DDR for at være 
med til at opbygge staten. 
Den kommunistiske utopi 
mister dog stråleglans for 
hver ny generation.

Sendker, Jan-Philipp
At høre hjertet slå
Gad, 2013. 299 sider

Julia Win er netop blevet 
færdig med sin juridiske 
embedseksamen, da hendes 
far forsvinder sporløst fra sit 
hjem i New York. Efter nogle 
år finder Julia en ledetråd i et 
ikke afsendt kærlighedsbrev 
til en burmesisk kvinde, hvil-
ket fører Julia til Myanmar.  

Shafak, Elif
Ære
Underskoven, 2014. 447 sider

En kurdisk familie flytter 
fra en lille landsby i Tyrkiet 
til London. Mødet med det 
moderne vestlige storbyliv 
får det traditionelle familieliv 
til at vakle, og et æresdrab 
opløser familien. En fami-
liesaga om tre generationer 
af tyrkiske kurdere.

Staalesen, Gunnar
1999 aftensang
Vindrose, 2008. Ca. 630 sider

Med udgangspunkt i en sek-
sualforbrydelse i 1962 følges 
en række Bergen-familier til 
nytårsaften 1999. Mordet 
på konsul Frimann 100 år før 
opklares endeligt, bl.a. med 
hjælp fra Varg Veum. Sidste 
bind af Staalesens trilogi om 
det forrige århundrede.

Straub, Emma
Feriegæsterne
Gad, 2015. 317 sider

Newyorkerfamilien Post skal 
på ferie på det skønne Mal-
lorca. Men der er kommet 
skår i både ferieglæde og æg-
teskab på grund af utroskab.

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 overfla-
den lurer en uudtalt sorg, der 
kun langsomt afsløres.

Tind, Eva
Han
Gyldendal, 2014. 149 sider

En dansk adopteret kvinde 
rejser til det ufatteligt kon-
trollerede land Nordkorea på 
jagt efter en større forståelse 
af den afdøde, biologiske fars 
baggrund og historie.

Toews, Miriam
Før og efter
Tiderne Skifter, 2012. 272 sider

19-årige Irma bor i et menno-
nittersamfund, men gifter sig 
med en mexicaner og bliver 
udstødt af familien. Et film-
hold dukker op og Irma skal 
fungere som tolk. Pludselig 
er der meget mere på spil og 
Irma stikker af.

Wassmo, Herbjørg
Hundrede år
Lindhardt og Ringhof, 2010. 441 sider

Altertavlen i Lofotkatedralen 
blev malet af en kunstud-
dannet præst, og modellen 
til englen var forfatterens 
formoder Sara Susanne. 
Historien er fuld af farver og 
gode detaljer, og drejer sig 
om 3 generationers stærke 
kvinder, deres liv, deres kær-
lighed og sorger.

Wiedemann, Finn
Vi er her kun til låns  
i al slags vejr
Attika, 2014. 239 sider

Forfatteren beskriver tiden 
før hans egen eksistens, 
nemlig hans forældres liv 
og møde i 1950’ernes og 
1960’ernes Danmark. Han 
drives af ønsket om at kort-
lægge sin families historie 
og på baggrund af en stor 
mængde breve optrævler 
han langsomt sine forfædres 
færden.

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.     

Willett, Marcia
Lykkens gang
Cicero, 2014. 297 sider

Mathildas gamle hus ved 
stranden bliver testamente-
ret til 3 slægtninge, Tessa, 
Will og Bea, med krav om at 
de skal bo der. Sammen med 
husholdersken Isobel udgør 
de 3 generationer, og alle har 
de lidt under savnet af familie 
og kærlighed. 
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Fantasy

Abercrombie, Joe
Stålets vilje
Gyldendal, 2014. 645 sider

I det mægtige rige Unionen 
samles en gruppe umage folk 
om at imødegå den selvtil-
strækkelighed, som er ved at 
udløse den store nedsmelt-
ning. Vold og brutalitet er ble-
vet dagens orden i kampen 
mellem ondt og det der er 
værre. Første bind i serien 
Den første lov.

Fisher, Catherine 
Incarceron
Phabel, 2009. 317 sider

Incarceron er et organisk 
fængsel, der rummer en hel 
verden af elendighed og ban-
dekrige. Ingen kan komme 
ud, men Finn og hans venner 
tror på en mulighed.

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

I nutidens Amerika udspil-
ler der sig en kamp mellem 
de gamle og nye guder. 
Ind i denne konflikt kastes 
ex-fangen Shadow, der 
hurtigt bliver 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.

Grimwood, Jon Courtenay 
Assassinernes hemmelighed
Klim, 2011. 460 sider

Det 15. århundredes Vene-
dig holdes sammen af et 
indviklet spind af intriger 
og loyalitet - et spind, der 
forstyrres, da drengen Tycho 
med sølvhår, hukommelses-
tab og en mystisk hunger 
slipper løs i byen. Alle vil have 
fat i ham, men ingen ved helt, 
hvad han er.

King, Stephen
Vinden gennem nøglehullet : 
en roman om Det mørke tårn
Hr. Ferdinand, 2014. 336 sider

Revolvermanden Roland og 
hans gruppe søger ly for en 
orkan, mens de er ude på 
en farlig opgave på vejen 
mod Det Mørke Tårn, og 
de fortæller 3 historier fra 
Midtverden. Ottende del af 
Det mørke tårn.

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 
opløsning og erstattes af 
agerbrugere i landsbyen, 
men Leemet vil selv bestem-
me sin skæbne     

Martin, George R. R. 
Kragernes rige
Gyldendal, 2013. 756 sider

Efter at alle hendes modstan-
dere er døde eller forsvund-
ne, regerer dronning Cersei 
fra Kongshavn gennem 
hendes søn, den 8-årige Tom-
men, med lige dele nepo-
tisme, arrogance og brutal 
hævntørst. Alt imens vælger 
Jernøernes folk en ny konge 
med store planer og i syd 
ulmer oprøret mod Kongs-
havn blandt Martell-slægten. 
Fjerde bind i serien En sang 
om is og ild.

Taylor, Laini
Ildenglen
Bazar, 2012. 464 sider

Ønskekræmmerens datter
En ung kunststuderende, der 
er opvokset hos dæmoner, 
hvirvles ind i en kamp med 
en englehær, der vil udslette 
dem. Serafen Akiva burde 
bekæmpe hende, men til-
trækkes i stedet.

Ørnstrup, Sven Damgaard
Aiglans garde
Hexameter, 2013. 517 sider

Erik, Odd og hans søster 
Marlen er blevet spredt for 
alle vinde. Marlen er blevet 
bortført af en magiker, der vil 
lære hende at bruge magi, og 
Erik har fået overmenneskeli-
ge kræfter, der kommer ham 
til gode imod den fjendtlige 
hær, der dukker op og truer 
freden i Aiglanar. Andet bind i 
serien Abaddons arv.

Fantasy & science fiction
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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

Atwood, Margaret
MaddAddam
Lindhardt og Ringhof, 2014. 462 sider

Verden er lagt øde efter 
en biokemisk pandemi, og 
mellem sære, gensplejsede 
væsner og skabninger lever 
en lille flok overlevende 
mennesker, som tilhørte en 
før-pandemisk økokult. Hvem 
kan bære verden og historien 
videre - menneskene eller 
de blå menneskevæsner 
Crakerne? Tredje bind i 
MaddAddam-trilogien.

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.

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 første.

Gluchovskij, Dmitrij 
Metro 2033 :  
det sidste tilflugtssted
Cicero, 2011. 502 sider  

Efter en altødelæggende 
atomkrig er der måske kun 
et par tusinde overlevende, 
der har dannet nye samfund 
i Moskvas Metro. De er truet 
af mutanter, og den unge 
Artjom må krydse gennem 
ven- og fjendeland for at 
skaffe forstærkninger til sin 
station. Historien fortsætter 
i Metro 2034 : forsvaret af 
Sevastopolskaja, 2012.

Hessérus, Madeleine 
Byen uden kvinder
People’s Press, 2012. 478 sider

Roman om en nær fremtid, 
hvor Stockholm er delt af en 
mur med kvinder og mænd 
på hver sin side. Modstands-
bevægelsen holder til i Skær-
gården, og sender en mand 
ind for at infiltrere byens 
mørkemænd. Her møder han 
tre unge udgaver af sig selv, 
og kommer langsomt tæt på 
sig selv og byen.

Leth Jacobsen, Morten
Den sidste dag på jorden
EC Edition, 2014. 336 sider

Post-apokalyptisk frem-
tidsroman, der med det 
metafysiske twist udspiller 
sig efter den store verdensø-
delæggende katastrofe er 
indtruffet.

Lu, Marie
Legend
Carlsen, 2015. 331 sider

I Republikken Amerika kæm-
per stjernesoldaten June og 
sabotøren Day på hver sin 
side. Day mistænkes for mor-
det på Junes bror og June 
vil have hævn. Men måske 
er tingene ikke som de tror? 
Første bind i serie.

McCarthy, Cormac 
Vejen
Gyldendal, 2008. 258 sider

I en uhyggelig troværdig 
vision 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 civilisa-
tionen, og de to vandrer plan-
løst afsted, kun holdt oppe af 
omsorgen og hengivenheden 
for hinanden.

Milton, Freddy
Fort Europa : fremtidsroman
Limbo, 2014. 302 sider

Science fiction. På en Jord 
ødelagt af klimaødelæggel-
ser, og en verden i krig om de 
sidste ressourcer, forsøger 
et ungt par at overleve og 
måske endog finde håb for 
fremtiden.

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

En navnløs fortæller befinder 
sig i to forskellige universer. 
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 informations-
krig, i det andet univers skal 
han læse drømme fra dyre-
kranier. Hvorfor er han hvor 
han er, og hvem er han?

Orwell, George
1984
Gyldendal, 2008. 244 sider

George Orwells klassiker 
fra 1949. Fremtidsroman 
om tilværelsen under det 
fuldstændige diktatur, hvor 
det enkelte menneske er for-
vandlet til en viljeløs robot.

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
Stålhjerte
DreamLitt, 2015. 375 sider

Fremtidsfortælling. Mix af 
dystopisk science fiction 
og fantasy, hvor en modig 
gruppe frihedskæmpere 
i det tidligere Chicago, nu 
Newcago, trodser en tilsy-
neladende uovervindelig 
gruppe af superskurke med 
superkræfter.

Stoltz, Kristina
På ryggen af en tyr :  
en tragedie
Rosinante, 2014. 174 sider

Den unge Fanny er på ferie i 
et forsømt sommerhusom-
råde, hvor hun møder en 
dreng, som hun hele tiden 
må redde fra druknedøden. 
Han samler og begraver de 
mange døde dyr.

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

Collins, Suzanne
Dødsspillet
Gyldendal, 2009. 307 sider

16-årige Kattua lever i en 
fremtid, hvor der skal udvæl-
ges et ungt menneske, der 
skal kæmpe til døden mod 
andre udvalgte. Da Kattuas 
lillesøster bliver udvalgt, 
melder hun sig som frivillig 
og overtager søsterens plads 
i det årlige dødsspil. Første 
bind i serien Hunger Games, 
som blev filmatiseret i 2012.

Elton, Ben
I kamp mod tiden
Turbulenz, 2015. 393 sider

I år 2025 har den tidligere 
elitesoldat Hugh ”Guts” Stan-
ton mistet sin familie under 
tragiske omstændigheder 
og ønsker ikke selv at leve vi-
dere. En mystisk organisation 
giver ham tilbuddet om at 
rejse tilbage i tiden, forhin-
dre mordet på ærkehertug 
Franz Ferdinand og derved 
forhindre første verdenskrig. 
Men kan man bare ændre på 
historien?

Freddy E. Silva
Mediatropolis
Valeta, 2012. 356 sider

Året er 2060, og mediekon-
cernen GigaMedia afholder 
en ny sæson af FuldMetal, en 
brutal sport, hvor forbrydere 
kæmper imod hinanden uden 
regler. Nicholas King er dømt 
for mordet på sin kone og en 
kommende stjerne i sæson 
2060.

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 dati-
dens Rusland og en familie-
krønike der skal fortælles. En 
krønike, der også er fortællin-
gen om en brydningstid i rus-
sisk historie samt et indblik i 
spændende videnskabelige 
teorier, hvor science fiction, 
eventyr og agentfortæl-
linger kobles sammen til en 
sprængfarlig cocktail.

Staugaard, Søren Risløv
Kali
Valeta, 2014. 294 sider

Den unge Sarah Stone arbej-
der på et hemmeligt projekt 
med formålet at konstruere 
fremtidens soldat; en selvbe-
vidst androide. Da androiden 
er klar, bliver denne stjålet 
og Sarah Stone er fanget i 
en hæsblæsende jagt på liv 
og død.

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 gen-
forene så mange familier som 
muligt. Historien bevæger sig 
i årene mellem 2004-2024. 
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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 provin-
siel 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?

Cremer, Andrea
Nightshade
Tellerup, 2011. 412 sider

Calla Tor har altid kendt sin 
skæbne. Efter afgangsek-
samen fra The Mountain 
School, skal hun være 
alphahannen Ren Laroches 
partner og kæmpe side om 
side med ham. Første del af 
Natskygger.

Duncan, Glen
Den sidste varulv
C&K, 2011. 366 sider

Jake Marlowe, en 200 år 
gammel varulv, er ved at 
indstille sig på døden. Han 
jagtes fra alle sider, men 
finder modet til at kæmpe 
mod overmagten, da han 
opdager, at han ikke er alene.

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 inter-
nationale bestsellerserie om 
Sookie Stackhouse.

Schubart, Rikke
Mørke
Valeta, 2014. 289 sider

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

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 
Strain-trilogien.

Ward, J. R.
Smertens søn
Tellerup, 2014. 732 sider

Den synske krigervampyr 
Vishous rammes af et skud 
i hjertet. Det er nu op til 
den kvindelige kirurg Jane 
at redde ham og der opstår 
følelser mellem det umage 
par - følelser, der også fører 
mange sexscener med sig. 
Femte bind i serien The black 
dagger brotherhood.
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Adler-Olsen, Jussi
Kvinden i buret
Politiken, 2008. 378 sider 

Folketingspolitikeren Merete 
Lynggaard forsvinder spor-
løst. Alle spor forfølges, men 
uden resultat. Sagen henlæg-
ges og tages først op igen, da 
vicekriminalkommissær Carl 
Mørck bliver leder af afdeling 
Q, afdelingen for henlagte 
sager. Da han graver i sagen, 
kommer han på sporet af en 
velplanlagt og perverteret 
forbrydelse. Første del i 
serien om Afdeling Q.
Film: Kvinden i buret, 2013. 

Bengtsson, Jonas T. 
Submarino
People’s Press, 2007. 390 sider

Nick er vred og selvdestruktiv 
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.
Film: Submarino, 2010. 

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.

García Márquez, Gabriel
Erindring om mine  
bedrøvelige ludere
Samleren, 2005. 99 sider

Fortælleren fylder 90 år og 
køber sig en nat med en ung 
jomfru. Han er enspænder og 
har aldrig følt kærlighed, kun 
lyst, så hans forbrug afludere 
har været stort. Denne gang 
overrumples han imidlertid af 
ægte kærlighed....
Film: Erindring om mine bedrøvelige 
ludere, 2011.

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 
reaktion og hendes egen 
angst og tiltagende mentale 
opløsning. 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 itali-
enske mad, den indiske medi-
tation og den nye kærlighed i 
Indonesien.
Film: Spis, bed, elsk, 2010.

Gruen, Sara
Vand til elefanterne
Bazar, 2008. 355 sider

Som næsten uddannet dyr-
læge går Jacob i chok, da han 
mister begge forældre ved en 
ulykke. Skæbnen bringer ham 
til et cirkus, hvor han bliver 
dyrepasser og hovedkulds 
forelsker sig i chefens kone 
Film: Water for elephants, 2011.

Hosseini, Khaled
Drageløberen
Cicero, 2004. 301 sider

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

Filmatiserede romaner  
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Jonquet, Thierry
Spindleren
Labyrint, 2011. 165 sider

Den parisiske læge Richard 
Lafargue holder den skønne 
Eve frivilligt indespærret i sin 
pragtvilla, samtidig med at 
han fra tid til anden prosti-
tuerer hende. Hvad er det 
for et uhyggeligt spil, de har 
kørende?
Film: Huden jeg bor i, 2011.

Larsson, Stieg
Mænd der hader kvinder
Modtryk, 2005. 523 sider

Da erhvervsjournalisten 
Mikael ”Kalle” Blomkvist 
påtager sig at skrive en bog 
om Vanger-slægtens historie, 
får han som hjælper Lisbeth 
Salander, en fantastisk 
researcher og landets bedste 
hacker. Da de graver ned i 
slægtens historie, afslører 
der sig en mørkere historie, 
end en koncerns historie 
burde indeholde. Første bind 
i Millennium serien.
Film: Mænd der hader kvinder, 2009.

Le Carré, John
Dame konge es spion
Rosinante, 2011. 321 sider

John Le Carrés spionroman 
fra 1974. Agenten Smiley 
bliver sat på en hemmelig 
opgave; han skal finde frem 
til en lækage i det britiske 
efterretningsvæsen, som 
længe har undergravet orga-
nisationen.
Film: Dame, konge, es, spion, 2011.

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 landeveje.
Film: On the Road, 2012.

McCarthy, Cormac
Vejen
Gyldendal, 2008. 258 sider

I en uhyggelig troværdig 
vision 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 civilisa-
tionen, og de to vandrer plan-
løst afsted, kun holdt oppe af 
omsorgen og hengivenheden 
for hinanden.
Film: The Road, 2009. 

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 Sydfran-
krig, 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 stjerne-
kok 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 
næste 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 afroameri-
kansk 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 ydmy-
gelsen i det slavesystem, der 
herskede i Syden i USA inden 
borgerkrigen.
Film: Twelve years a slave, 2013.
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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 Stillehavsrute 
efter at hun nåede bunden 
pga. morens død, skilsmisse, 
misbrug m.m. En udviklings-
rejse med beskrivelser af 
naturen samt møder med 
mennesker.
Film: Wild, 2015.

Tolkien, J. R. R.
Hobbitten eller  
Ud og hjem igen
Gyldendal, 2002. 298 sider

Eventyrfortælling om den 
hyggelige hobbit Bilbo 
Sækker, der sammen med 
troldmanden Gandalf og 13 
dværge drager af sted for 
at tilbageerobre den stjålne 
skat fra dragen Smaug.
Film: Hobbitten - en uventet rejse, 2012.

Tolstoj, Lev
Anna Karenina
Gyldendal, 2007. 939 sider

Roman fra kejsertidens Rus-
land om de store konflikter, 
en smuk, rigt gift kvinde kom-
mer ud i, da hun forelsker 
sig lidenskabeligt i en anden 
mand.
Film: Anna Karenina, 2012.

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.

Zamperini, Louis
Hillenbrand, Laura
Ukuelig
Hr. Ferdinand, 2014. 640 sider : ill.

Før 2. verdenskrig brød ud 
var Louis Zamperini olympisk 
langdistanceløber. I 1943 
styrtede flyet, hvor han var 
bombeoperatør, ned i Stille-
havet. Sammen med piloten 
drev han rundt i 47 døgn i en 
redningsflåde, inden de blev 
taget til fange af japanerne.
Film: Unbroken, 2014.
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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 le-
gendariske, men nu forfaldne 
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.

Bernhard, Thomas
Gående
Basilisk, 2005. 107 sider

På traveture gennem Wiens 
gader diskuterer de to ven-
ner Oehler og den navnløse 
jeg-fortæller, hvad der gik 
galt med vennen Karrer, som 
fik et psykiatrisk sammen-
brud og nu er indlagt på en 
psykiatrisk klinik.

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 Kopteren 
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.

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 teolo-
giske tænkning, der er stærkt 
påvirket af bruddet med hans 
forlovede, Regine Olsen.

Diderot, Denis
d’ Alemberts drøm
Information, 2009. 189 sider

Roman som i dialoger mellem 
Diderot (1713-1784) og hans 
medredaktør på den store 
franske encyklopædi disku-
terer menneskets tilblivelse 
og moral.

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 friheden, 
krydser broer og grænser, 
går i Rimbauds spor, går 
på druk, går i hundene, og 
på sine gåture fører han 
samtaler med filosoffer og 
tænkere.

Gibran, Kahlil
Profetens bog
Lindhardt og Ringhof, 2004. 154 sider

Profeten: Korte prosatekster, 
hvori forfatteren formidler 
sine tanker om kærligheden, 
livet og døden præget af 
østens filosofi og mystik.
Profetens have: Den oplyste 
profet Almustafa vender 
efter 12 år tilbage til fødeøen, 
og med ni disciple om sig 
tilbyder han et sæt regler om 
livet, det eviggyldige, smukke 
og dyrebare.

Gaarder, Jostein
Slottet i Pyrenæerne
Rosinante, 2009. 205 sider

Norske Stein og Solrun var el-
skende i 1970’erne, indtil det 
kom til et brud mellem dem. 
Nu mødes de tilfældigt igen, 
og herefter genoptager de 
kontakten på mail. De skriver 
frem og tilbage om religion, 
parapsykologi, naturviden-
skab og om kærlighed, og 
hvad der er sket for dem i de 
forgange år. Hvad er menin-
gen med det hele, og skal de 
mødes igen?

Filosofi & spiritualitet 
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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.

Jón Kalman Stefánsson
Himmerige og helvede
Batzer & Co, 2010. 210 sider

En poetisk skæbnefortæl-
ling om naturens kræfter og 
livets store spørgsmål. Histo-
rien foregår for hundrede år 
siden på vestkysten af Island 
på en isoleret fiskeplads inde 
i en lille fjord omgivet af høje 
fjelde. Drengen og hans ven 
Bardur ror sammen med fire 
andre mænd ud i en åben 
fiskebåd en mørk og iskold 
martsnat for at fiske torsk 
langt ude på fjorden.

Madsen, Svend Åge
Mange sære ting for
Gyldendal, 2009. 410 sider

Den århusianske astronom 
Adam d’Eden har opdaget 
to såkaldte spejlplaneter der 
tilbagekaster levende billeder 
fra jorden for 2000 år siden. 
Men det er livsfarligt at rejse 
tvivl om jomfrufødsel og 
bibelens jesusbillede og at 
dokumentere det.

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.

Nielsen
Store satans fald
Gyldendal, 2012. 456 sider

To unge revolutionære tager 
til Iran på en tvivlsom mis-
sion om at lave revolution 
og blive fri, men ikke alt går 
som de regner med. Nielsen 
er pseudonym for Claus 
Beck-Nielsen. Romanen er et 
selvstændigt værk, men kan 
samtidig læses som tredje og 
sidste bind i trilogien, der be-
gyndte med Selvmordsaktio-
nen (2005) og blev efterfulgt 
af Suverænen (2008).

Rushdie, Salman
Raseri 
Gyldendal, 2002. 250 sider

55-årige professor Malik So-
lanka har forladt kone og søn 
i England og prøver i New 
York at bekæmpe sin egen 
frustration.

Saramago, José
En fortælling om blindhed
Samleren, 1998. 289 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.

Stockmarr, Camilla
Den anden bred
Samleren, 2014. 164 sider

En mand får stillet en dødelig 
diagnose og forlader sin kone 
og lille datter for at rejse til 
Indien og opsøge landets 
alternative måder at leve og 
helbrede på.

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.

Majbritte Ulrikkeholm
Rom, min elskede
People’s Press, 2011. 232 sider

Anna Karina opsøger den 
ungdomselskede, som hun 
stadig drømmer om. De gen-
forenes i Rom og tager på 
en rejse tilbage i erindringen. 
Da hun opdager en mystisk 
dør på hotellet udviskes 
grænserne mellem drøm og 
virkelighed, fortid og nutid, 
sorg og kærlighed.

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 verdensopfattelse sat på 
en prøve.
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Afghanistan

Aslam, Nadeem 
Vågenatten
Batzer & Co, 2012. 445 sider 

I den engelske læge Marcus’ 
hus i Afghanistan mødes den 
russiske Lara, den amerikan-
ske David og afghanerne 
Casa og Dunia, hvis liv og 
skæbne er tæt forbundet 
med de tragiske begivenhe-
der i den nyere afghanske 
historie.

Busfield, Andrea 
Født i skyggernes tid
Thaning & Appel, 2010. 301 sider 

Den 11-årige Fawad vokser 
op i det barske og borger-
krigshærgede Afghanistan, 
hvor moderen og han lever af 
hårdt arbejde og fra hånden 
til munden. Da moderen 
får arbejde hos en vestlig 
hjælpearbejder, tager livet en 
mere positiv drejning for den 
lille familie.

Hosseini, Khaled 
Drageløberen
Cicero, 2004. 301 sider  

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

Hosseini, Khaled 
Og bjergene gav genlyd
Cicero, 2013. 445 sider

I landsbyen Shadbagh i 1949 
beslutter Saboor at forære 
sin datter Pari væk til familien 
Wahdati i Kabul. En beslut-
ning der får betydning for 
hele familien i flere genera-
tioner. Sideløbende følger 
vi en række andre skæbner 
gennem tiden i Afghanistan, 
Paris og Californien.

Hosseini, Khaled 
Under en strålende sol
Cicero, 2008. 319 sider  

Mariam vokser op under fat-
tige og kærlighedsløse kår, 
mens den 19 år yngre Lailas 
barndom er lykkelig og fri. 
Begges verden ødelægges og 
skæbnen bringer dem sam-
men hos en voldelig tyran af 
en ægtemand, hvor de trods 
forskellige baggrunde samles 
i et skæbnefællesskab.

Khadra, Yasmina 
Svalerne i Kabul 
Gyldendal, 2009. 125 sider

I Afghanistan hersker Taliban. 
Den moderne kvinde Zunaira 
dødsdømmes og fængsles. 
Fangevogteren Atiq forelsker 
sig i hende og forsøger at 
forhindre det uundgåelige.

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.

Shakib, Siba 
Samira & Samir 
Husets Forlag, 2010. 253 sider 

I det traditionsbundne, bar-
ske afghanske højland burde 
Daria og hendes mand dræbe 
deres førstefødte, som er 
en pige, men de lader lille 
Samira vokser op som dreng. 
Pigesønnen Samir er respek-
teret og stærk, men hvordan 
skal kærligheden udleves - 
som mand eller kvinde?

Stoltz, Kristina 
Æsel 
Rosinante, 2011. 270 sider  

Roman om to teenagedren-
ges flugt alene fra Afghani-
stan til Sverige og om deres 
mange problemer på turen. 
Udfordringerne undervejs er 
medvirkende til, at det også 
bliver en fortælling om de to 
drenges udvikling fra børn til 
voksne.

Afrika

Bickmore, Barbara 
Vest for månen 
Lindhardt og Ringhof, 2005. – 333 sider

Dramatisk beretning om 
den smukke og idealistiske 
kvindelige læge Courtney 
McCloud, der påtager sig 
at opbygge et hospital i 
Zimbabwe for flygtninge 
fra Mozambique, med krig, 
krybskytter og kærlighed 
som svære. 

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. Forfatteren har 
tidligere udgivet bøger under 
navnet Elizabeth Zandile 
Tshele.

Geografi 
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Ejersbo, Jakob 
Eksil
Gyldendal, 2009. 283 sider 

Samantha kommer som 
barn med sine forældre 
til Tanzania, hvor hendes 
teenagertilværelse er præget 
af pjækkeri, sprut, drenge og 
stoffer.

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.

Ejersbo, Jakob 
Revolution 
Gyldendal, 2009. 302 sider  

Fortællinger fra Afrika om sø-
gen efter identitet hos både 
indvandrere og udvandrere. 

Forna, Aminatta 
Til minde om kærligheden
Tiderne Skifter, 2012. 458 sider

Den velmenende engelske 
psykolog Adrian tager til 
Sierra Leone for at arbejde 
som frivillig efter borgerkri-
gen. Her knytter han dybe 
venskaber, og prøver at 
lappe på de psykiske skader 
efter borgerkrigen. Den 
døende Elias fortæller Adrian 
sin livshistorie. En historie om 
kærlighed og svig.

Leante, Luis 
- så lover jeg at elske dig
People’s Press, 2009. 312 sider 

Da den 44-årige spanske 
læge Montse Cambra ved 
et tilfælde finder ud af, at 
hendes ungdoms elskede 
måske lever i Sahara, drager 
hun til Afrika for at finde 
ham. I ørkenen, i en fremmed 
kultur og på kanten af døden, 
oplever hun, hvad hendes liv 
virkelig drejer sig om.

Mankell, Henning 
Mindet om en snavset engel 
Gyldendal, 2011. 355 sider

Den unge Hanna Renström 
forlader det nordligste Sve-
rige og sejler mod Australien 
som skibskok. Hun går i land 
i Mozambique, hvor hun 
bliver enke og pludselig ejer 
et bordel med sorte kvinder, 
hvor den hvide kolonimagts 
mænd kommer.

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

På en prestigefyldt katolsk pi-
geskole ved Nilens udspring i 
Rwanda bor en flok teenage-
piger med meget forskellige 
baggrunde og forudsætnin-
ger. Vi følger det stigende 
racehad og polariseringen 
mellem hutuer og tutsier op 
til folkemordet i 1994. 

Okri, Ben 
Stjernebogen - en magisk 
fortælling om kærlighed  
og fornyelse
Tiderne Skifter, 2009. 468 sider 

En fabel om menneskene, 
kunsten og vores jord. I et 
smukt land drager en konge-
søn ud i verden for at lære og 
gennemgå mange prøvelser. 
Undervejs forelsker han sig i 
en mærkelig pige, der kom-
mer fra kunstnernes stamme. 

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 A. 
Afrikas horn
Lindhardt og Ringhof, 2011. 445 sider  

Da Hazel Bannock arver 
koncernen, ser hun Hec-
tor Crosse som et brutalt 
racistisk levn fra sin afdøde 
mand. Men da datteren bort-
føres af islamiske somaliske 
pirater får hun pludselig brug 
for hans handlekraft. De to 
finder hinanden i forståelse 
og kærlighed. Historien fort-
sætter i bogen En ond cirkel. 

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

Hector Cross og hans elskede 
Hazel udsættes for et død-
bringende 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. 
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Watson, Christie 
Små solfugle i det fjerne
Cicero, 2011. 356 sider 

Efter forældrenes skils-
misse må 12-årige Blessing og 
hendes bror Ezikiel forlade 
deres bekvemme storbyliv 
og flytte med moderen til 
hendes barndomshjem i 
Niger Deltaet. Det bliver en 
stor omvæltning, og mens 
Blessing falder til, går det helt 
galt for Ezikiel

Australien

Arnald, Jan 
Intimus
Modtryk, 2010. 276 sider 

Handlingens kerne er to 
unges møde på en australsk 
strand for 20 år siden, hvad 
skete derefter? Ned over 
beretningen lægges et skelet 
dannet af Haydns musik, 
skikkelser fra Shakespeare, 
et sejlskibs forlis i det 18. år-
hundrede foruden australske 
drømmevandrere.

Carey, Peter 
Den illegale
Samleren, 2010. 285 sider  

Drengen Che fra New York 
(bort)føres af Dial til et 
hippiemiljø i den australske 
vildmark. Livet her er for Dial 
en kamp for overlevelse på 
flugt fra FBI, og for drengen 
et konstant håb om genfor-
ening med sin far. Carey har 
også skrevet to andre fanta-
stiske romaner med titlerne 
Tyveri og Den sande historie 
om Kelly-banden. 

Freeman, Kimberley 
Vejen til Wildflower Hill
Det Blå Hus, 2015. 437 sider  

Da Beattie bliver gravid med 
en gift mand, flygter hun 
til Australien, hvor hun må 
kæmpe hårdt for at få sig 
en tilværelse. Firs år senere 
rejser barnebarnet Emma til 
mormorens landsted, som 
hun har arvet, og opdager 
der familiehemmeligheder. 
Kimberley Freeman er pseu-
donym for forfatteren Kim 
Wilkins. 

Gemmell, Nikki 
Med alle sanser
Turbulenz, 2013. 493 sider 

Hun lever i et trygt ægteskab 
med en hengiven ægtemand 
og børn. Alligevel mangler 
der noget og hendes tanker 
vandrer tilbage til en forbudt, 
erotisk kærlighedsaffære, 
hun som 14-årig indledte til 
en ældre forfatter. Affæren 
endte brat og efterlod hende 
med mange års tvivl, ubesva-
rede spørgsmål og længsler. 
Derfor beslutter hun sig 
midtvejs i livet for at opsøge 
sin gamle elsker igen.

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.

Toltz, Steve 
En brøkdel af helheden
Ordenes By, 2011. 572 sider 

Martin Dean er alenefar til 
Jasper, og hele hans liv står 
i skyggen fra hans berømte 
bror, Terry, der var Austra-
liens mest berømte mas-
semorder og forbryder med 
moralske og etiske motiver.

Tsiolkas, Christos 
Lussingen 
Møller, 2012. 559 sider 

Kollektivroman fra Australien 
hvor 8 personer, der er i fa-
milie eller er venner, bidrager 
med hver deres synsvinkel til 
en historie, hvor en lussing 
udløser en serie konflikter. 
Samtidig fortælles om livet i 
det multikulturelle land med 
særlig indblik i de græske 
indvandreres liv.

Cuba

Samartin, Cecilia 
Kvinder i hvidt
Bazar, 2014. 553 sider 

Doña Maria drømmer om 
at hendes nevø Ernesto 
skal vende tilbage fra et 
arbejdsophold som neurolog 
i Venezuela uvidenden om at 
han lever under grusomme 
forhold i et cubansk fæng-
sel. I fængslets ventevæ-
relse møder hans kone andre 
kvinder, der ligesom hun går 
forgæves og sammen danner 
de frihedsgruppen ”Kvinder 
i hvidt”. 

England

Atkinson, Kate 
Tog tidligt af sted,  
tog hunden med 
Lindhardt og Ringhof, 2011. 357 sider

Privatdetektiv Jackson Brodie 
rejser gennem England for at 
efterforske en ung kvindes 
baggrund som adoptivbarn, 
samtidig leder han efter sin 
forsvundne hustru. Ulykke-
lige kvindeskæbner oprulles, 
sager om forsvundne piger 
og gamle mord løses.
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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.

Butler, Sarah 
Ti ting jeg har lært  
om kærlighed 
Lindhardt og Ringhof, 2013. 331 sider 

Alice vender hjem til sin fars 
begravelse. Hun sørger sta-
dig over forholdet til Kal, der 
gik i vasken. En hjemløs mand 
dukker op, og Alice aner ikke, 
at Daniel i virkeligheden er 
hendes biologiske far. De to 
rastløse mennesker finder en 
sær samhørighed og kan må-
ske omsider komme videre. 

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 men-
nesker, 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 
Harold 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.

Kelman, Stephen 
Smagen af drømme
Gyldendal, 2012. 266 sider 

Harrison er lige flyttet til Lon-
don fra Ghana, da en dreng 
myrdes i området. Harri tror, 
at det er en af banderne, der 
har slået drengen ihjel, og 
sammen med vennen Dean 
beslutter han sig for at finde 
morderen.

Lancaster, John 
Kapital 
Tiderne Skifter, 2013. 606 sider  

Kollektiv roman om bebo-
erne på den farverige Pepys 
Road i London, der under 
finanskrisen i 2008 modta-
ger en række enslydende 
postkort med teksten: ”Vi vil 
have det, du har”. Hvem har 
skrevet, og hvad er det det 
de vil have?  

Lelic, Simon 
Drengen der slog ihjel 
Punktum, 2012. 279 sider 

Den engelske lilleby reage-
rer aggressivt og kraftigt, 
da advokaten Leo Curtice 
overtager forsvaret af den 
kun 12-årige barnemorder 
Daniel. Sideløbende med 
han kommer frem til Daniels 
baggrund for ugerningen, 
stiger presset mod hans egen 
familie til bristepunktet.

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?

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

Servitricen Lou må modvilligt 
tage jobbet som personlig 
hjælper for Will, der er lam 
i stort set hele kroppen og 
som har meget svært ved at 
acceptere sit nye liv. De kom-
mer dog begge til at forandre 
hinandens liv for altid.

Nicholls, David 
Den evige toer
Gyldendal, 2013. 383 sider  

For Josh Harper, Londons 
mediedarling nummer ét, er 
showbizz-livet det perfekte 
liv: penge, berømmelse, 
hovedrollen på et af Londons 
store teatre og en fantastisk 
og smuk kone. For Stephen 
C. McQueen, er skuespil-
lerdrømmen mest af alt et 
mareridt, en livslang kostu-
meprøve, der involverer 
syngende egern og den evige 
rolle som trafikdræbt. Er det 
mon endelig blevet Stephens 
tur til at få den store chance, 
da han forelsker sig i Joshs 
kone, Nora?

Niven, John 
Dræb dine venner 
Radius, 2010. 208 sider

Satirisk musikroman om 
sluthalvfemsernes London 
hvor britpoppen har toppet. 
Steven Stelfox er talentspej-
der hos et pladeselskab på 
evig søgen efter det gyldne 
hit. Alle ufine midler inkl. et 
storforbrug af penge, stoffer, 
sprut og prostituerede tages 
i brug.

Palin, Michael 
Sandheden 
Hetland, 2013. 337 sider 

56-årige Keith Mabbut er 
forfatter, midt i en livskrise 
og skriver ikke de bøger, han 
ønsker. Da han bliver tilbudt 
mange penge for at skrive 
en biografi om en hemme-
lighedsfuld miljøforkæmper, 
slår han til. Men hvad er 
sandheden?

Richell, Hannah 
Familien Tides  
hemmeligheder 
Punktum, 2012. 388 sider 

Dora er gravid, men hun 
glæder sig ikke rigtigt og tviv-
ler på om hun skal beholde 
barnet, derfor vender hun 
tilbage til familiens gamle hus 
for at konfrontere sin fortid 
og den hemmelighed der for 
10 år siden splittede familien 
ad.
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Rowling, Joanne K. 
Den tomme plads
Gyldendal, 2012. 519 sider

I den lille engelske by er der 
pludselig en tom plads i sog-
nerådet. Forskellige kandida-
ter er i spil, og byens ellers så 
pæne indbyggere viser sig fra 
deres værste side, og over-
raskende artigheder kommer 
for en dag.

Simonson, Helen 
Majorens sidste forelskelse 
Politiken, 2012. 421 sider  

Den aldrende enkemand 
og major Pettigrew lever et 
ukompliceret liv i en lille en-
gelsk landsby, men så møder 
han den pakistanske enkefru 
Mrs. Ali, som han udvikler et 
varmt venskab med.

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. 

Willett, Marcia 
Haven ved floden
Cicero, 2012. 280 sider 

Da Jess Penhaligon, en ung 
kunstner, vinder en presti-
gefuld pris inviteres hun til 
Cornwall, hvor hendes bed-
steforældre blev gift. Jess, 
der føler sig rodløs tager 
med glæde imod tilbudet, 
og mødet med naturen og 
den gamle familie Trehearne 
ændrer hendes liv og giver 
hende et helt nyt billede af 
slægtens historie.

Indien

Adiga, Aravind 
Den hvide tiger 
Politiken, 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.

Bergstrand, Mikael 
Delhis smukkeste hænder
Modtryk, 2012. 363 sider 

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

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 hemmelige datter 
Cicero, 2011. 351 sider 

Indiske Asha bortadopteres 
som spæd til et velstillet 
ægtepar fra USA. For hendes 
biologiske mor er det en 
livslang sorg, for hendes 
adoptivmor bliver det en 
kamp med moderskabets 
krav, mens Asha selv som 
20-årig må rejse til Indien og 
finde sine rødder.

Gregson, Julia 
Østen for solen
Lindhardt og Ringhof, 2010. 585 sider  

3 unge engelske kvinder ta-
ger i 1928 med skib til Indien. 
Man følger her deres meget 
forskellige skæbner og deres 
problemer med kærligheden, 
med økonomien og med den 
selvstændighed, de trods 
alle stive normer kæmper for 
hver på deres måde. 

Joseph, Manu 
Alvorlige mænd 
Thaning & Appel, 2011. 371 sider 

Indiske Mani bor i Mumbais 
slum og arbejder på det 
lokale intrigeplagede institut. 
Som kasteløs lever han en 
trist tilværelse, men da det 
lykkes ham at få sin egentlige 
talentløse 11-årige søn til at 
fremstå som et geni, synes 
hans lykke at være gjort.

Mastras, George 
Fidalis vej 
Mrs. Robinson, 2010. 496 sider 

Amerikanske Nick bliver 
beskyldt for mord og flygter 
gennem uvejsomme bjerge i 
Kashmir. I en afsidesliggende 
by forelsker han sig i den 
smukke læge Aysha, men 
oplever samtidig optrap-
ningen af konflikter mellem 
fundamentalistisk islam, de 
indiske magthavere og vest-
lig ideologi.

Roberts, Gregory David 
Shantaram 
NB Books, 2007. 877 sider

Selvbiografisk roman. I sin 
ungdom fik australske Gre-
gory en 19 års dom for røveri, 
men det lykkedes ham at 
flygte, og under falsk identitet 
ankom han til Bombays slum, 
hvor tilværelsen passede 
fint til den filosofisk anlagte 
flygtning, der bl.a. praktise-
rede som en slags læge og 
samarbejdede med mafiaen. 

Sinha, Indra 
Mr. Loves død 
Klim, 2012. 423 sider  

Et trekantsdrama i Bombay 
sidst i 1950’erne ender med 
et mord, der får vidtræk-
kende konsekvenser for en 
række mennesker. 40 år se-
nere forsøger Bhalu at finde 
ud af, hvad der i virkelighe-
den skete.
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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.

Irland

Ahern, Cecelia 
Dagbog fra i morgen 
Thaning & Appel, 2010. 374 sider 

Tamara Goodwin har det hele 
i sit velstående liv i Dublin. 
Men pludselig vendes der op 
og ned på alt, og hun befin-
der sig på landet, langt fra 
storby og venner. Men hen-
des liv vendes endnu engang 
på hovedet, da hun støder 
på en mystisk læderindbun-
det bog med guldbeslag og 
hængelås.

Barry, Sebastian 
Det hemmelige skrift
Cicero, 2010. 274 sider 

En gammel kvinde har været 
patient på et psykiatrisk ho-
spital i Irland det meste af sit 
liv. Kvindens historie fortæl-
les skiftevis af hende selv og 
lægen, og landets dramatiske 
historie indgår heri.

Binchy, Maeve 
Et hjem til Frankie 
Cicero, 2011. 414 sider  

Emily er en snusfornuftig 
dame, der tager til Dublin 
for at møde den familie, som 
hendes far forlod. Hun får 
ting til at ske i det hyggelige 
og velkendte kvarter i Dublin. 
Mennesker ser nu mere posi-
tivt på deres liv.

Black, Benjamin 
Silver Swan 
Modtryk, 2011. 310 sider  

Retsmedicineren Quirke 
engagerer sig i opklaringen 
af baggrunden for en ung 
kvindes død. Hans komplekse 
familieforhold indgår som 
element i handlingen, der 
forgår i 1950’ernes Dublin og 
bl.a. har tidens seksualmoral 
som en af flere facetter i 
sagen. Anden del af serien 
om patologen Quirke.

Callaghan, Mary Rose 
Lidt af en skandale
Turbine, 2012. 302 sider 

Stedet er Dublin i 1970’erne, 
og hovedpersonen 25-årige 
Louise deler en elendig lej-
lighed med andre unge og 
arbejder freelance ved et 
katolsk tidsskrift. Hun møder 
Peter, en flot og sexet præst 
med cølibatløfte. Deres glø-
dende affære bliver et etisk 
problem.

Doyle, Roddy 
De dødes republik
People’s Press, 2010. 391 sider 

Instruktøren John Ford vil 
lave en film om Henry Smarts 
liv som irsk frihedskæmper, 
der ikke bliver efter Henrys 
smag. Hans senere invol-
vering i fredsprocessen fra 
1980’erne og frem sætter 
tingene i perspektiv. Er 
tredje bind i serien Et sidste 
tilbageblik.

French, Tana 
Gensyn med Broken Harbour
Gyldendal, 2013. 541 sider 

I Brianstown, som finanskri-
sen har efterladt som en 
ufærdig spøgelsesby, findes 
en mand og hans to børn 
myrdet. Konen svæver mel-
lem liv og død. Kriminalin-
spektør Mick Kennedy bliver 
konfronteret med fortidens 
dæmoner, mens han skal 
forsøge at opklare sagen og 
finde morderen.

Keyes, Marian 
Den klareste stjerne
Cicero, 2010. 429 sider  

I Start Street nr. 66 i Dublin 
i Irland har alle beboerne 
deres at slås med. Tempera-
mentsfulde lejere, ægteskab-
lige hemmeligheder, fjern 
familie og usikkerhed trods 
prestigefyldt job. Men så 
træder en alvidende gæst ind 
i nr. 66.

Meaney, Roisin 
En bid af lykken
Thaning & Appel, 2011. 369 sider 

Hannah åbner sin egen kage-
butik samtidig med at hendes 
kæreste forlader hende for 
en anden kvinde. Hun giver 
sig selv 7 måneder til at 
komme på fode igen, og den 
lille, gule cup cake butik viser 
sig at være et glimrende sted 
at møde nye mennesker.

Moriarty, Sinéad 
Det er altså mit liv
Thaning & Appel, 2010. 378 sider 

Niamh er klummeskribent og 
lever det glade liv i Dublin. 
Her møder hun en vidunder-
lig mand, som hun beslutter 
skal være hendes livsledsa-
ger. Men hvordan skal hun 
få fortalt sin irske, katolske 
arbejder-familie, at hun skal 
giftes med en sort ateist, der 
er forsker i fonetik?

Moriarty, Sinéad 
En chance til
Thaning & Appel, 2009. 339 sider  

30-årige Kate er på sin kar-
rieres højdepunkt, da hendes 
søster får brystkræft. Tilbage 
i Dublin overtager Kate en 
syg søster, femårige tvillinge-
nevøer og en egoistisk 
svoger. Og genfinder sin 
ex-kæreste.
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Ryan, Donal 
Rust 
Jensen & Dalgaard, 2015. 171 sider  

Efter mange år med økono-
misk vækst og et overophe-
det boligmarked er krisen 
nu kommet til et lille irsk 
bysamfund, hvor også dyg-
tige og samvittighedsfulde 
håndværkere bliver snydt og 
mister arbejdet. Begivenhe-
derne skildres fra 21 forskel-
lige synsvinkler og skrifter i 
hvert kapitel. 

Søe, Synnøve 
Bjerget, havet, huset 
Lindhardt og Ringhof, 2013. 325 sider 

Forfatteren Colm lever i et 
afsidesliggende hus udenfor 
Dublin. Han kæmper med en 
skriveblokering og et usta-
digt forhold til kvinder, men 
en dag flytter den danske 
kvinde Karen og hendes to 
drenge ind i nabohuset, og 
Colms hverdag ændrer sig.

Japan

Bach Christensen, Steen
Efter Fujiyama 
Borgen, 2008. 198 sider  

Efter en ulykke har marine-
biologen Mikkel trukket sig 
tilbage til sit sommerhus, 
hvor han helliger sig sin store 
interesse: japanske træsnit, 
indtil han en dag tager på en 
forunderlig rejse til Tokyo.

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 bor-
gerkrig bryder ud, og Sachi 
må flygte. Hun møder kær-
ligheden og finder langsomt 
ud af hemmeligheden om sin 
fortid og sine forældre.

Kirino, Natsuo 
Ude 
People’s Press, 2008. 518 sider

4 kvinder arbejder sammen 
på nathold. Den ene myrder 
sin mand og de andre hjælper 
med at skaffe liget af vejen. 

Miyabe, Miyuki 
Skyggefamilie 
Lindhardt og Ringhof, 2010. 225 sider  

Kazumi bliver af politiet bedt 
om at overvære et forhør 
af nogle mennesker, der 
sammen med hendes far har 
dannet en virtuel familie på 
internettet. En af disse perso-
ner har måske slået Kazumis 
far ihjel.

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 
forfatterdrømme. Han skal 
omskrive en sær 17-årig piges 
sære historie. Begge ho-
vedfigurer oplever, at deres 
virkelighed forvrides let, hvad 
påvirker deres virkelighed? 
Historien fortsætter i yderli-
gere to bind.  

Murakami, Haruki 
Kafka på stranden
Klim, 2007. 459 sider  

I nutidens Japan forenes to 
skæbner tilfældigt: den unge 
Kafka Tamura, en intellektuel, 
der føler sig hjemme i et bib-
liotek og den gamle Nakata, 
en analfabet, der elsker na-
turen og kan tale med katte. 
Ved mødet genopstår deres 
historier på magisk vis.

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

Den farveløse Tsukuru 
Tazaki opsøger sine gamle 
ungdomsvenner, 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. 

Yamada, Taichi 
Skyggelandet 
Cicero, 2007. 153 sider  

Gådefuld skildring fra Tokyo 
af en 47-årig manuskript-
forfatters ensomme liv, der 
tager en afgørende vending, 
da han møder sine forlængst 
afdøde forældre, og tager sin 
fortid og sin fremtid på sig.

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.

Epstein, Jennifer Cody 
Maleren fra Shanghai
Thaning & Appel, 2009. 421 sider  

Kinesiske Pan Yuliang blev 
som 14-årig i 1920’ernes 
Shanghai solgt til et bor-
del. To år senere blev hun 
konkubine for en fremsynet 
embedsmand og kunne 
udfolde sine kunstneriske 
evner. Trods modgang endte 
hun som anerkendt kunstner.
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Li, Yiyun 
De hjemløse 
Gyldendal, 2010. 370 sider

Stærk roman fra 1970’ernes 
Kina. I Mudderflodens By skal 
den unge kvinde Gu Shan 
henrettes for sin kritik af 
Kulturrevolutionen. Foræl-
drene tror sig alene med 
deres sorg, men henrettelsen 
får voldsomme og uhyrlige 
konsekvenser for flere af 
byens borgere.

Li, Yiyun 
Gulddreng, smaragdpige
Gyldendal, 2011. 196 sider  

Noveller fra nutidens Kina, 
hvor en række midaldrende 
og ældre personer lever i 
resignation og accept af de 
hårde slag, skæbnen og det 
kinesiske samfund har tildelt 
dem. Deres ensomhed får 
dem på forskellig vis til at 
række ud efter andre.

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, Rus-
land og Vesten, og indadtil er 
der magtkampe og intriger i 
Den Forbudte By og kærlig-
heden til sønnen. Anden del 
af serien der begyndte med 
Kejserinde Orkide.

Yan, Lianke 
Landsbyens blod 
Tiderne Skifter, 2011. 304 sider

I satirisk form udstilles den 
grådighed og bestikkelse, der 
er en del af det moderne Ki-
nas drivkraft, men som også 
lader hånt om almindelige 
menneskers liv og helbred.

Wong, Ola 
Slaverne i Tanzhou 
Punktum, 2011. 319 sider  

Kinesiske Eliza Su er opvok-
set i Sverige og sendes på 
job i Kina for et sikkerheds-
firma. Her ender hun midt i 
et opgør mellem korrupte og 
voldelige svindlere. Samtidig 
bliver der tid til både kærlig-
hed og tempofyldt action, 
inden sagen tager dramatiske 
og overraskende vendinger i 
både Kina og Sverige. 

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. 

Fuentes, Carlos 
Årene med Laura Díaz
Lindhardt og Ringhof, 2001. 456 sider  

Laura Diaz lever fra 1898-1972 
i Mexico, hvor hun gennem 
sin færden blandt politisk 
engagerede intellektuelle 
og i kunstnerkredse følger 
landets politiske udvikling på 
tæt hold.

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

Sydamerikansk roman fra en 
isoleret landsby, omgivet af 
sumpe og urskove og beboet 
af fantaster, som dog både 
tillader fantasiens frihed 
og hverdagens realisme. er 
fra 1967 men temaerne er 
stadigt aktuel.

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.

Guelfenbein, Carla 
Kvinden i mit liv
Hr. Ferdinand, 2006. 257 sider  

Theo, Carla og Antonio 
mødes i Chile for første gang 
i femten år, og i dagenes 
løb bliver der kastet lys over 
deres venskab og de skelsæt-
tende begivenheder der 
ændrede deres liv dengang.

Hawkins, Kirstan 
Doña Nicanoras hattebutik
Thaning & Appel, 2010. 346 sider  

I en lille, søvnig sydameri-
kansk landsby får borgme-
steren ideer om at udvikle 
turismen, og det sætter byen 
på den anden ende. Planerne 
kommer også på tværs af 
Doña Nicanoras drøm om at 
etablere en hattebutik.

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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Ovaldé, Véronique
Fugleliv
Etcetera, 2014. 288 sider

Efterforskningen af en dat-
ters forsvinden fører Vida og 
kriminalbetjenten Taibo ud 
på en rejse til Vidas barn-
domsby og til sandheden 
omkring en række skjulte 
familiehemmeligheder.

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 familie, 
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.

Tyrkiet

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

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

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 anstal-
ter et lokalt militærkup.

Shafak, Elif 
Bastarden fra Istanbul
Underskoven, 2009. 327 sider  

Armanoush tager til Istanbul i 
en søgen efter sine armen-
ske rødder. Hun bor hos sin 
tyrkiske stedfars familie og 
her opdager hun, at hendes 
egen familie og stedfaderens 
familie er knyttet sammen på 
flere måder, end man skulle 
tro.

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 Ye-
lena med gode råd til alle.

USA

Burke, James Lee 
Narrenes fest 
Hovedland, 2012. 520 sider

Velkommen til det sydlige 
Texas, hvor en retfærdig she-
rif forsøger at efterleve sine 
egne og samfundets idealer. 
Men det er svært, når der 
er korrupte regeringsfolk, 
ondskabsfulde mordere, og 
mange andre, der har deres 
egne dagsordener.

Chabon, Michael
Telegraph Avenue 
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. 476 sider  

På Telegraph Avenue ligger 
Brokeland Records - en butik, 
der sælger gamle vinylplader. 
Ejerne Nat og Archy kæmper 
for butikkens overlevelse, 
men pludselig dukker teena-
gedrengen Titus op, og det 
viser sig, at han er Archys 
søn.

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

Hovedpersonen er en midald-
rende 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 forfat-
terspirer åbner hans øjne.

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

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

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

Bennie Salazar er en aldrende 
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 gennem 
fem årtier.
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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 tredje bind i 
den medrivende trilogi der 
begyndte med American 
Tabloid.

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 følelsesmæs-
sige og intellektuelt svære 
udfordringer.

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 
midaldrende, og konkluderer 
til slut, at han har tilpasset sig 
tilværelsens muligheder.

Franzen, Jonathan 
Frihed 
Gyldendal, 2011. 581 sider 

Amerikansk epos om den en 
gang så perfekte, men nu 
stærkt samspilsramte Berg-
lund familie, hvis personlige 
historie væves tæt ind i hi-
storien om det amerikanske 
samfund i de dramatiske år 
efter 11. september.

Gaige, Amity 
Forsvindinger
Lindhardt og Ringhof, 2013. 297 sider  

Mod sin vilje bliver Eric Ken-
nedy skilt og opnår ikke ret 
meget samkvem med sin 
6-årige datter. I fængslet 
skriver han om den pludse-
lige indskydelse, som fik ham 
til at tage på en lille ferie med 
datteren, men som ekskonen 
opfattede som kidnapning.

Harbach, Chad 
Kunsten at gribe livet
Politiken, 2012. 539 sider  

Baseball er baggrunden for 
en historie om selv at kunne 
styre sit liv, se muligheder 
og kæmpe sig igennem - en 
søgen efter identitet. Henry 
er det unge baseballtalent, 
der bliver voksen ved at lære 
at fejle.

Harman, Patricia 
Jordemoderen  
fra Hope River
Cicero, 2013. 366 sider 

Den unge jordemoder 
Patience lever et nøjsomt og 
arbejdsomt liv i USA i starten 
af 1930’erne og hjælper 
mange børn til verden både 
hos rige og fattige.

Harrington, Laura 
Alice Bliss 
Mrs. Robinson, 2012. 373 sider

Alice på 14 lever et lykkeligt 
familieliv i en lille amerikansk 
by, da hendes liv ændres 
grundlæggende. Hendes far 
indkaldes til krigen i Irak. Hun 
må nu tage stilling til nye og 
alvorlige ting, også da det 
allerværste sker.

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, venner 
samt mandlige og kvindelige 
elskere er konstant en del 
af hans liv på godt og ondt, 
ligesom den frygtede AIDS-
sygdom bliver det.

Kibler, Julie 
Hjem 
Politiken, 2013. 366 sider 

Isabelle vokser op i en ameri-
kansk sydstatsby og gifter sig 
i hemmelighed med familiens 
sorte husholderskes søn, 
Robert. En menneskealder 
senere fortæller den nu 
89-årige kvinde sin tragiske 
historie til sin frisør og ven-
inde Dorrie, mens de er på vej 
til begravelse.

Kushner, Rachel 
Flammekasterne
Gyldendal, 2015. 407 sider

Besat af motorcykler og eks-
perimenterende kunst hvirv-
les den unge kvinde Reno ind 
i kunstnermiljøet i New York 
og den ældre mand Sandro. 

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 mu-
ligheder åbner sig for hende. 
Hun holder dobbeltlivet skjult 
for sin traditionelle kinesiske 
far men får langsomt 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, voldeli-
ge 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 li-
vet i en lille sydstatsby og om 
sin fars indsats som sagfører 
for en uskyldigt anklaget 
sort. En udødelig klassiker 
fra 1960. 
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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 erfa-
rer de at vejen til kærlighe-
den går gennem troen.

Russo, Richard 
Hvem er fuldkommen?
Klim, 2013. 631 sider  

Livet i en lille provinsby på 
USAs østkyst i midten af 
1980’erne. Sully er en 60-årig 
arbejdsmand med dårligt 
knæ, han bor til leje hos den 
pensionerede lærerinde Miss 
Beryl og prøver at tjene til da-
gen og vejen hos en arrogant 
entreprenør.

Steel, Danielle 
Hotel Vendôme 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 333 sider 

Heloise vokser op på et 
fint hotel i New York, som 
hendes far Hugues ejer. Hun 
er forgudet og elsket af alle, 
men en dag kommer der en 
ny kvinde i hendes fars liv.

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 pensionatet og i 
butikken, hvor hun arbejder. 
Men hvordan skal hun dog 
fortælle mor om den søde 
Tony?

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. 

Waldman, Amy
Monumentet
Tiderne Skifter, 2012. 378 sider

Da den amerikanske muslim 
Khan vinder en arkitektkon-
kurrence om det monument, 
der skal opføres på Ground 
Zero, skaber det stor uro og 
fører til voldsomme begiven-
heder i USA.

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.

Ward, Jesmyn 
Hvad reddes kan 
Klim, 2013. 267 sider 

Esch er 16 år og gravid, hun 
bor sammen med sine tre 
brødre og en fordrukken far 
i en lille by, Bois Sauvage, i 
Mississippis sumpe. Bogen 
skildrer familien i 10 dage op 
til orkanen Katrina i 2005 og 
frem til dagen derpå.  

Yates, Richard 
Wilder
Klim, 2012. 249 sider 

Den desillusionerede og 
efterhånden kyniske rekla-
memand Wilder forsøger at 
drukne hverdagens trivialite-
ter med utroskab og drinks. 
En dag får han et mentalt 
sammenbrud og indlægges 
på en psykiatrisk afdeling 
hvilket inspirerer ham 
kreativt men ikke giver ham 
mindre at slås med.

Zevin, Gabrielle 
Historien om A.J. Fikrys liv 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 280 sider

I boghandelen på Alice Island 
er ejeren A.J. Fikry ved at ud-
vikle sig til en vranten gubbe, 
da en ung kvinde en dag 
efterlader den to-årige Maya 
i butikken, og Fikrys liv tager 
en helt ny drejning. 
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Ajvide Lindqvist, John 
Menneskehavn 
Forum, 2010. 464 sider  

6-årige Maja forsvinder 
sporløst, og familien går 
i opløsning. Hendes far, 
Anders vender tilbage til 
skærgårdsøen for at lede ef-
ter sandheden. Øen gemmer 
på flere historier om andre 
forsvundne, og snart viser 
dæmonerne sig.

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. 

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, 
som man skal læse inden 
man læser De tolv. 

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

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

Frater, Rhiannon 
As the world dies
Tellerup, 2013. 431 sider

Bind 1: De første dage. To 
kvinder må sammen kæmpe 
for overlevelse, da verden 
omkring dem opløses i kaos, 
og frådende zombier kaster 
sig over alt levende. Farerne 
lurer overalt, og selv udstyret 
med våben og bask beslut-
somhed er det en ulige kamp 

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

Bind 2: Forskanset bag 
muren. I Texas har Jenni og 
Katie efter zombieudbruddet 
forskanset sig med en lille 
gruppe andre overlevende. 
Men efterhånden som pres-
set 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.  

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. 
Bind nr. 13 i serien.  

Jauffret, Régis 
Claustria 
Turbulenz, 2012. 500 sider  

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

Kamp, Michael
Hospitalet 
Tellerup, 2013. 272 sider  

Jonas er blevet livsfarligt 
såret i en trafikulykke. På 
hospitalet har Jonas svært 
ved at skelne virkelighed fra 
fantasi. Han ender på hospi-
talets nederste etager, hvor 
der er fyldt med groteske 
skabninger, og hvor døden 
bogstaveligt talt lurer om 
hjørnet. 

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 lemlæstelse. 

Gysere
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King, Stephen
Doktor søvn
Hr. Ferdinand, 2014. 545 sider 

Dan Torrance havde selv 
overnaturlige evner som 
barn, hvor han boede på 
ondskabens hotel. Nu møder 
han pigen Abra, der også er 
speciel. En uhyggelig kult 
ernærer sig af dampene fra 
børn med særlige evner, og 
jagten går på Abra. 

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

Skjult under jorden lever Ad-
dison 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 sam-
men besejre ondskaben?  

Oates, Joyce Carol 
De forbandede 
Gad, 2014. 712 sider 

I Princeton venter de gamle 
familier begejstrede på Anna-
bel Slades bryllup. Den lille by 
huser mange fremtrædende 
personligheder og er et idyl-
lisk og trygt sted at vokse 
op, men noget går frygtelig 
galt ved alteret og snart gør 
mørket sit indtog i det lille 
samfund.  

Reslow, Christian 
Vrangvendt 
Valeta, 2013. 142 sider  

I sommeren 2001 hærges 
Skive af voldsomme og 
blodige begivenheder, 
som har udgangspunkt i en 
forbryderisk aftale, der gik 
galt. En dæmon har vendt de 
uheldige unge mennesker 
på vrangen og sluppet dem 
løs med helt nye evner og 
kræfter. 

Schubart, Rikke 
Mørke 
Valeta, 2014. 289 sider 

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

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. 

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 uhygge-
lige ting begynder at ske i det 
iskolde miljø. En kold sejltur 
derfra er en psykiater i gang 
med at efterforske et mystisk 
selvmord, samtidig med at 
hans liv stadig påvirkes dybt 
af hans søns forsvinden 3 år 
før. De to handlinger krydses.

Wilmann, Jonas 
Frygt-filerne 
Kaos, 2012. 248 sider  

I otte noveller inspireret 
af gotikkens gys blandet 
med hverdagen i Danmark 
fortælles skrækscenarier om 
det menneskelige forfald og 
grænselandet mellem virke-
ligheden og det overnatur-
lige, skrevet i et nutidigt og 
filmisk sprog. 
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14-1600-tallet

Borg, Saga 
Forbandelsen 
Aschehoug, 2007. 236 sider

Sverige 1494. Agnes på Saxe-
gård er 15 år og giftefærdig. 
Hun og godsejer Alexander 
Falck på Kullagård forelsker 
sig, men deres lykkeligt 
forventningsfulde vej til 
brylluppet formørkes af 
uforklarlige angreb af onde 
kræfter. Første del af serien 
Blodbrødre, der indtil videre 
byder på i alt 8 bind. 

Chevalier, Tracy 
Jomfruen med enhjørningen 
PP Forlag, 2004. 267 sider  

En fransk charmør - Nicolai 
- maler i 1490’erne oplæg-
get til seks gobeliner med 
enhjørninger. De skal væves 
i Bruxelles, og som altid 
bringes hjerterne i fare, når 
Nicolai dukker op.

Dunant, Sarah 
Venus’ fødsel - kærlighed  
og død i Firenze 
Forum, 2004. 371 sider  

Historisk roman om den 
rebelske Alessandras liv i 
Firenze, fra hun som 14-årig 
i 1492 møder den flamske 
maler der bliver hendes livs 
omdrejningspunkt, til hun 
dør som nonne i 1528.

Falcones, Ildefonso 
Fatimas hånd 
Cicero, 2011. 897 sider  

En ung mand, splittet mellem 
to religioner og to folks for-
skellige traditioner, kæmper 
en hård og ubarmhjertig 
kamp for at gøre det rigtige, 
både over for Gud og over 
for sig selv, sin kærlighed og 
sine medmennesker.

Forrester, James 
Helligt forræderi 
Jentas, 2011. 448 sider  

Fortælling fra England anno 
1563, hvor religiøs konflikt 
præger samfundet. Over-
herold William Harley får 
overdraget en krønike, der 
muligvis rummer en farlig 
national hemmelighed, og 
han er snart på flugt med 
krønikørens enke for at 
opklare sammenhængen før 
magthaverne.

Grey, Christopher 
Leonardos skygge -  
mit utrolige liv som  
Leonardo da Vincis tjener
Forum, 2007. 353 sider  

Den unge Giacomo, som ef-
ter et styrt har mistet hukom-
melsen, bliver tjener hos Leo-
nardo da Vinci, og mens han 
forsøger at finde sandheden 
om sin fortid må han bistå 
Da Vinci, som altid mangler 
penge, i at fremskaffe midler, 
så Den sidste nadver kan 
blive malet færdigt.

Harkness, Deborah 
Nattens skygge 
Lindhardt og Ringhof, 2013. 711 sider  

Heksen og historikeren Diana 
Bishop rejser sammen med 
sin mand, der tilhører en 
vampyrslægt tilbage i tiden 
til England år 1590. De er på 
jagt efter et vigtigt dokument 
om alle slægters oprindelse. 
Overalt vækker de frygt med 
deres blandingsægteskab. 
Anden del af den serie der 
begyndte med Heksenat. 

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.  

Moriel, Enrique 
Den tidløse by 
Bazar, 2010. 439 sider  

I begyndelsen af 1400-tallet 
bliver en vampyr født i Barce-
lona. Han fortæller om byens 
historie op igennem tiden til 
nu, hvor advokatsekretæren 
Marta Vives efterforsker sin 
slægt. Dette fører hende 
på sporet af ondskaben og 
bringer hende i livsfare. 

Historiske romaner
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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 kæm-
per for at skabe sig et bedre 
liv. 

Saramago, José 
Elefantens rejse 
Samleren, 2010. 166 sider 

En fabulerende fortælling om 
en indisk elefants dramatiske 
rejse fra Portugal til Wien 
i året 1551 sammen med 
elefantpasseren Subhro og et 
stort kavaleri.

Sierra, Javier 
Den hemmelige nadver 
Bazar, 2006. 362 sider 

Broder Augustin er inkvisitor 
for Vatikanet og sendes til 
Milano for at løse gåden om 
et kættersk komplot.

Sjón 
Tusmørkeundere 
C&K, 2010. 230 sider 

Islændingen Jon Gudmunds-
son (1574-1658) er autodidakt 
videnskabsmand og kaldes 
Jonas den Lærde. Hans kund-
skaber bringer ham på kant 
med øens stormænd, der får 
ham dømt fredløs for påstået 
trolddom.

1700-tallet

Arndal, Vibeke 
Ambrosius Digteren 
Lindhardt og Ringhof, 2005. 502 sider 

Ambrosius Stub opgiver 
sine universitetsstudier for 
at blive gift og forsøge at 
leve som digter. Han må dog 
tage skriverarbejder for at 
overleve, men har svært ved 
at tilpasse sin kunstnersjæl til 
tidens normer. Anden del af 
den serie der begyndte med 
Ambrosiuseventyret. 

Arndal, Vibeke 
Den blå safir 
Lindhardt og Ringhof, 2008. 219 sider 

Da nådigfruen med hareskå-
ret kaster sin ring med den 
blå safir bort, åbnes hendes 
sind, og det ændrer livet for 
menneskene i hendes omgi-
velser i 1700-tallets hierarki-
ske samfund.

Arndal, Vibeke 
Dværgens bog 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 262 sider 

I 1761 bevæger en dværg 
og en frigiven kvindelig mu-
latslave sig ad Hærvejen mod 
hoffet i Pløn. Sulamit forenes 
med sin bror, mens dværgen 
Ludvig Ambrosius Larsen 
vinder ære og anerkendelse 
inden for filosofi, alkymi og 
sin viden om kærlighedens 
kraft.

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 kær-
lige forhold mellem en far og 
hans datter, som i 1775 bliver 
bragt med skib fra Norge til 
København i forbindelse med 
bekæmpelsen 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.

Helleberg, Maria 
Kærlighedsbarn 
Samleren, 2002. 889 sider

Louise Augusta - officielt kon-
gedatter, uofficielt Struense-
es datter - havde et begiven-
hedsrigt liv. Hendes eneste 
ven var broderen, senere 
Frederik VI, som beskyttede 
hende. Hendes livshistorie 
afspejler dels tidens aristo-
kratiske holdninger, dels de 
revolutionære tendenser. 
Romanen er i 2 bind. 

Lassen, Linda
Håbets år -  
historisk roman om  
Gertrud Rask og Hans Egede
Hovedland, 2011. 476 sider  

Historisk roman om præsten 
Hans Egedes ophold og 
missioneren på Grønland i 
begyndelsen af 1700-tallet. 
Romanen skildrer desuden 
hustruen Gertrud Rask og 
børnenes møde med grøn-
lænderne.
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Steensen-Leth, Bodil 
Tradition og fornyelse
Lindhardt og Ringhof, 2009. 222 sider

I 1760’erne opholder Frederik 
Dane sig en tid i Italien. Han 
vender hjem til oplysnings-
tiden og bliver involveret 
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. I alt 3 bind

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”. 

1800-tallet

Altschuler, Sally 
En engel bag øret 
Gyldendal, 2011. 310 sider 

Slægtsroman om livet i 
forfatterens jødiske familie i 
en landsby i Rusland og om 
slægtens historie fra midten 
af 1800-tallet og frem til 
farfaren kommer til Danmark 
i 1912.

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 rejser 
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. 

Eco, Umberto 
Kirkegården i Prag 
Rosinante, 2012. 527 sider 

Historisk roman fra 1800-
tallets Europa, hvor konspi-
rationsteorier og forfalskede 
dokumenter ryster regi-
merne. I Paris lever mester-
forfalskneren 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.

Egeland, Tom 
Fædrenes løgne 
Rosinante, 2011. 442 sider  

Victor Scott går på opdagelse 
i familiehistorierne om 3 
generationers berømte og 
døde forfædre: videnskabs-
mand, eventyrer og oldefar, 
nobelprisvinder, krigshelt og 
farfar samt klimaforsker og 
far. Han rejser verden rundt i 
sporene efter sine forfædre 
og det bliver en rejse, der 
afslører underholdende og 
dramatiske historier fra godt 
150 år fyldt med grumme 
løgne og hemmeligheder.

Gordon, Noah 
Catalaneren 
Samleren, 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 eddikefremstil-
ling.

Helleberg, Maria 
Scenesat 
Samleren, 2012. 341 sider  

Biografisk roman om Johan-
ne 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 balletsko-
le, og man følger hendes liv 
frem til sølvbrylluppet med 
Johan Ludvig Heiberg, hvor 
hun er blevet den kendeste 
skuespillerinde i guldalderens 
København.

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 hindres af 
den militære ledelse, som har 
deres helt egen dagsorden. 
Da Preusserne samtidig øger 
bombardementerne 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 tjeneste 
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. 

Larsen, Ebbe
Den vestindiske arv
Hovedland, 2011. 379 sider  

I 1829 rejser ægteparret Anna 
og Thomas Skov fra Flens-
borg til De Vestindiske Øer 
for at overtage en sukker-
plantage, de har arvet. Deres 
ideer om plantagedrift og fri-
sindede holdning til slaveriet 
møder hurtigt stor modstand 
fra mange sider.

Morgenstern, Erin 
Nattens cirkus 
Bazar, 2012. 486 sider  

I slutningen af 1800-tallet 
dukker et magisk omrejsende 
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 magi-
kere.
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Pleijel, Agneta 
Søster og bror  
- en familiehistorie 
Gyldendal, 2011. 337 sider  

Den døvstumme Albert 
og den musikalske Helena 
fødes ind i det kunstneriske 
Stockholm i begyndelsen af 
1800-tallet. De bliver meget 
tæt knyttede, men deres veje 
skilles, da Albert sendes væk 
på en skole for døvstumme.

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 erfa-
rer de at vejen til kærlighe-
den går gennem troen.

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”.

Ventzel, Henrik 
Dødemandsbjerget
Politiken, 2009. 265 sider  

Historien forgår i Skagen i 
starten af 1800-tallet. Her fik 
byfogeden en sort slave for-
æret, og hans liv er vævet ind 
i en beretning om de hårde 
levekår i et lille fiskersam-
fund. Fiskerdatteren Marie 
spiller den anden markante 
rolle i beretningen.

Amerika

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.

Beukes, Lauren 
Den som han peger på 
Punktum, 2014. 359 sider 

Harper Curtis er den perfekte 
seriemorder. Når han begået 
et mord forsvinder han ind i 
tiden, og er umulig at finde. 
Lige indtil den dag, hvor et af 
hans ofre overlever.

Chevalier, Tracy 
Den sidste flugt 
Jentas, 2014. 383 sider 

I 1850’erne tager engelske 
Honor Bright til USA. I for-
søget på at finde sit ståsted 
blandt fremmede i et USA 
der er splittet af slavespørgs-
målet, finder hun kærlig-
hed, men spørgsmålet om 
menneskers ligeværd uanset 
hudfarve viser sig også at 
udfordre hendes ægteskab. 

Donnell, Susan 
Pocahontas 
Vinten, 1995. 288 sider

Historisk roman fra begyn-
delsen af 1600-tallet, om den 
smukke og kloge indianer-
prinsesse, der kom til at spille 
en vigtig diplomatisk rolle 
mellem de indfødte i Virginia, 
Amerika, og de engelske 
kolonisatorer.

Follett, Ken 
Giganternes fald 
Cicero, 2010. 933 sider 

Om det 20. århundredes 
historie fortalt gennem 5 
familier fra England, Wales, 
Rusland, Tyskland og USA. 
Her koncentreret om tiden 
omkring 1. verdenskrig, og 
tidens store emner: fagfor-
eningernes kamp mod den 
herskende klasse, kvinders 
kamp for stemmeret, den 
russiske revolution og første 
verdenskrig.

Follett, Ken 
Verdens vinter 
Cicero, 2012. 908 sider 

Fortsættelsen til Giganter-
nes fald. Fem familier, en 
tysk, to engelske, en russisk 
og en amerikansk, følges 
gennem optakten til og 
under 2.verdenskrig. Flere 
af medlemmerne deltager i 
krigen og i den spanske bor-
gerkrig, andre færdes tæt på 
magtens centrum, og således 
fortælles verdenshistorien 
gennem deres skæbner på 
kryds og tværs.

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 tilbage 
til dengang i Seattle.

Gilchrist, Micaela 
Generalens kvinde 
Aschehoug, 2004. 475 sider 

Sydstatspigen Mary Bullit 
bliver gift med general Henry 
Atkinson og tager med ham 
til fronten, hvor bl.a. stadige 
angreb fra indianerne er en 
konstant trussel.

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 dramatisk 
periode i Amerikas historie.
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Hough, Robert 
Mabel Starks sidste  
bekendelse
Rosinante, 2005. 536 sider  

Romanbiografi om den 
kvindelige rovdyrdomptør 
Mabel Stark, der havde sin 
storhedstid i 1920’erne bl.a. i 
USA største cirkus, Ringeling 
Cirkus.

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.

Jones, Edward P. 
Den kendte verden 
Klim, 2011. 374 sider

Henry Townsend er sort. Og 
slaveejer. Han lever med sin 
familie og 33 slaver i Virginia i 
1850’erne, hvor livet er barsk 
og menneskene barskere. 

Kibler, Julie 
Hjem 
Politiken, 2013. 366 sider   

Isabelle vokser op i en ameri-
kansk sydstatsby og gifter sig 
i hemmelighed med familiens 
sorte husholderskes søn, 
Robert. En menneskealder 
senere fortæller den nu 
89-årige kvinde sin tragiske 
historie til sin frisør og ven-
inde 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.

Lawrence, Margaret 
Isvæversken 
Klim, 2001. 395 sider 

I vinteren 1809 vender John 
Frayne hjem til staten New 
York, arret på sjæl og krop. 
Han må kæmpe mod grusom-
hed, grådighed og dumhed 
før familiehistorien hænger 
sammen og kærligheden får 
sin chance. 

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 forse-
else. Han emigrerer til Alaska 
og slår sig ned som pelsjæger 
og guldgraver. Og så forsvin-
der han sporløst. Nu forsøger 
hans barnebarn, Catherine, 
at finde ud af, hvad der skete 
med hendes farfar. 

McCann, Colum 
Landet under verden
Centrum, 1999. 254 sider  

I en hudløs historie om men-
neskers vilkår i storbyen sam-
menknyttes beretningerne 
om to, som begge har været 
med til at skabe byen New 
York, en sort tunnelbisse i 
begyndelsen af århundredet 
og en subsistensløs bygnings-
arbejder i vor tid.

Michener, James A. 
Colorado-sagaen 
Lademann, 1979. 

Beskrivelse af staten Colo-
rados, og dermed af USA’s, 
historie og begivenheder fra 
den geologiske oprindelse 
og frem til 1976. Bogen er i 
to bind. 

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. 
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Perlman, Elliot 
Gadefejeren
Hr. Ferdinand, 2012. 608 sider  

Borgerrettighedskampen i 
USA og nazisternes forbry-
delser under anden verdens-
krig griber ind i nutidens 
skæbner med gadefejerens 
historie som omdrejnings-
punkt.

Pollock, Donald Ray 
Djævlen uafbrudt 
Klim, 2014. 328 sider 

Arvins mor dør af kræft, da 
han er 9 år, og han må over-
lades til bedsteforældrene 
i den amerikanske landsby 
Knockemstiff. Her lever 
godtfolk og sære eksistenser 
side om side. Blandt andet 
excentriske prædikanter, 
korrupte politifolk og serie-
mordere. Eneste adspredelse 
er sex, druk, slagsmål og 
religion. 

Rash, Ron 
Serena
Lindhardt og Ringhof, 2013. 351 sider

Ægteparret Pemberton kører 
deres tømmerimperium i 
North Carolina i depressio-
nens USA med jernhård usen-
timentalitet. De eliminerer 
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 erfa-
rer de at vejen til kærlighe-
den går gennem troen.

Robinson, Marilynne 
Lila 
Gyldendal, 2015. 260 sider 

En dag ankommer en hjemløs 
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 legeplads 
i Newark under en polioepi-
demi. Da stadig flere børn 
dør tager han et job andet-
steds. Polioen bryder også ud 
her, men er det hans skyld? 

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.

Shuler, Linda Lay 
Lad trommen tale - en roman 
om det gamle Amerika
Samleren, 1996. 435 sider  

Indianerkvinden Kwami med 
magiske evner, Chomoe og 
Himmelfjer kommer til Ok-
lahoma, hvor Den Store Sol 
regerer enevældigt. Det bli-
ver farligt for kvinderne, der 
udnytter evner og kræfterne 
i den magiske halskæde. 
Bogen er tredje del i serien 
der startede med Kvinden 
der husker. 

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.

Swerling, Beverly 
Drømmen om et nyt liv 
Lademann, 2002. 747 sider

Historisk roman om et 
engelsk søskendepar som 
søger lykken i den nye verden 
i begyndelsen af 1600-tallet. 
I New York grundlægger de 
efter mange strabadser en 
vidtforgrenet slægt af læger 
og medicinkyndige. 

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 pensionatet og i 
butikken, hvor hun arbejder. 
Men hvordan skal hun dog 
fortælle mor om den søde 
Tony?

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. 

Williams, John
Stoner
Lindhardt og Ringhof, 2014. 302 sider 

Husmandssønnen Wil-
liam Stoner fra Missouri, 
USA, bliver i 1910 sendt på 
landbrugsskole men vælger 
litteraturens verden, bliver 
universitetslærer, og vender 
ikke senere tilbage til foræl-
drenes gård. 



53 53

Bolt, Nina 
To verdener 
Tiderne Skifter, 2014. 270 sider  

Lena er dansk gift men oprin-
deligt fra Polen. Efter 13 års 
ægteskab tager hun tilbage 
sammen med børnene for 
at finde sin far, der er blevet 
arresteret. Men er det eneste 
årsag? 

Fogtdal, Peter 
Zarens dværg 
People’s Press, 2006. 281 sider  

Dværgen Sørine Bentsdat-
ter hyres til at underholde 
ved Peter den Stores besøg 
i Danmark 1716 og foræres 
efterfølgende til zaren, der 
tager hende med til Rusland, 
hvor hun både oplever stor-
hed og fald.

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 usentimentale 
måde.

Hamann, Lars 
Fanden er løs 
Gyldendal, 2011. 383 sider 

En styrmand, der er mistænkt 
for trolddom, myrdes brutalt 
da hans skib ankommer til 
København i året 1642. Det er 
byens foged, Knud Korbach, 
der har opgaven med at 
finde morderen, mens byens 
overtroiske befolkning er i 
oprørsstemning.

Helleberg, Maria 
Druknehuset 
Samleren, 2008. 398 sider  

Storpolitik og småkårsfolk 
mødes i København i 1807, da 
den norske betjent Even-
sen sættes på sagen om et 
vådt lig, der er placeret på 
finansminister Ernst Schim-
melmanns dørtrin. Schimmel-
mann kæmper ellers både 
med truende statsbankerot, 
Norges løsrivelse og Dan-
marks svigtende søherre-
dømme i det, eftertiden har 
kaldt Danmarks Guldalder. 

Hyltoft, Ole 
Københavnerpigen  
og kongemaleren
Hovedland, 2005. 263 sider 

Med baggrund i kærligheds-
historien mellem socialist-
pigen, tobaksarbejdersken 
Julie og den kendte portræt-
maler William Lauenborg 
gives et varmt og indforstået 
billede af arbejderbevægel-
sen, klassekampen og daglig-
livet i Staunings København 
anno 1905. Historien fortsæt-
ter i yderligere to bind. 

Kvist, Hanne 
Det snakker vi ikke om 
Gyldendal, 2011. 193 sider  

Impulsive Herta føler sig ikke 
tilpas i det jævne hverdagsliv. 
Der er meget man ikke taler 
om i 1940’erne, så Herta 
vælger at handle og træffer 
nogle svære valg.

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.

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 hed-
der Aftenlandet. 

Zentner, Alexi 
Isens greb
Klim, 2013. 237 sider  

En dramatisk familiesaga, der 
foregår dybt inde i Canadas 
barske natur med udgangs-
punkt i nybyggeres liv med 
skovhugst og guldgraveri i 
slutningen af 1800-tallet. 

Danmark

Arndal, Vibeke 
Dværgens bog
Lindhardt og Ringhof, 2012. 262 sider  

I 1761 bevæger en dværg 
og en frigiven kvindelig mu-
latslave sig ad Hærvejen mod 
hoffet i Pløn. Sulamit forenes 
med sin bror, mens dværgen 
Ludvig Ambrosius Larsen 
vinder ære og anerkendelse 
inden for filosofi, alkymi og 
sin viden om kærlighedens 
kraft.

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. 
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Lassen, Søren 
Den blå græshoppe 
People’s Press, 2015. 413 sider  

November 1963 og måne-
derne frem: Mens verden 
begræder drabet på Ken-
nedy 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. 

Ludvigsen, Lucy 
På den forkerte side 
Underskoven, 2011. 257 sider  

22-årige Vivi bliver i 1960’er-
nes København del af det 
homoseksuelle undergrunds-
miljø, hvor hun oplever 
forelskelse og fællesskab, 
men også de farlige sider af 
miljøet.

Nehm, John 
Gullaschdronningen
Nehm, 2013. 185 sider 

Katrine og Marie er på vej op 
i samfundet under 1. verdens-
krig efter at være startet som 
tjenestepiger i storbyen da 
de flyttede fra Samsø. Og un-
der krigen tjener nogen godt 
på udtjente heste, der ender 
som kødmasse til tyske solda-
ter, mens andre må kæmpe 
for at overleve. Anden del af 
historien der begyndte med 
Hvo intet vover.

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. 

Predbjørn Jensen, Vagn 
Strømme
Tiderne Skifter, 2004. 217 sider  

Slægtsroman fra Sydfyn i 
slutningen af det 19. århund-
rede. Kirsten, som kommer 
fra trange kår, oplever 
nok forelskelsen, men ikke 
kærligheden, og må leve en 
hård tilværelse som kone til 
fiskeren Jens.

Reintoft, Hanne 
Last og brast
Lindhardt og Ringhof, 2006. 445 sider

Fire danske krigskammerater 
fra slaget om Skåne i 1710 
aftaler at holde sammen 
resten af livet. Trods forskel-
lige livsvilkår lykkes det, og 
indirekte afspejler deres sam-
menhold danmarkshistorien 
i en turbulent periode med 
stavnsbåndet, pietismen, 
slavehandlen, pesten og 
Københavns brand. Læs også 
hendes Ravns føde fra 2002, 
og Hjertebånd, 2004.

Reintoft, Hanne 
Nu er det længe siden 
People’s Press, 2009. 380 sider  

En sønderjysk familie følges 
fra slaget ved Dybbøl i 1864 
og frem til systemskiftet i 
1901. Familiens udvikling af-
spejler en omskiftelig periode 
i Danmarkshistorien med 
store politiske spørgsmål og 
omvæltninger i samfundsli-
vet og privatlivet. Historien 
fortsætter i romanen Når 
dagene strenges.

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 Tysk-
land. Fortsættelsen til Nu er 
det længe siden. 

Rifbjerg, Klaus 
Nøleren 
Gyldendal, 2012. 225 sider  

En 70-årig pensioneret lit-
teraturprofessor 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 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 forsøger at 
gøre alle i familien tilpas, men 
det er svært når man hele 
tiden skal mægle mellem hu-
struen og plejedatteren fra et 
tidligere ægteskab. Samfun-
det er i forandring, kvinderne 
får stemmeret og det kræver 
sin mand at holde sammen 
på og forsørge sin familie i 
økonomiske trange tider. 

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 overfla-
den lurer en uudtalt sorg, der 
kun langsomt afsløres.
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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 magtens kor-
ridorer. 

Varmer, Hjørdis 
Johanna fra Småland
Vadis, 2006. 399 sider   

Svenske Johanna ender 
i 1867 som tjenestepige i 
København. Gennem hendes 
datter og datterdatter beskri-
ves frem til 1940 de arbejds-
vilkår, som danske kvinder 
blev udsat for. Men trods 
modgang, utålelige mænd 
og mange børn forstod de at 
holde sammen på familien. 
Fortsætter i romanen Tiden 
efter Johanna. 

Ørnø, Sven 
Dyndhåb 
Sohn, 2012. 274 sider  

Historisk og socialrealistisk 
roman om to unge menne-
skeskæbner fra underklassen 
i Danmark i begyndelsen af 
1900-tallet. Født som de er i 
social armod, og tyngede af 
givne livsvilkår, klynger de 
sig på trods til håbet om et 
bedre liv.

Aamund, Jane 
Vindue uden udsigt 
People’s Press, 2011. 211 sider  

Tjenestepiger, barnepiger, 
unge piger i huset og au 
pair-piger kommer til orde 
i denne roman, der foregår 
i København fra omkring 
1940’erne til nu. Fælles for 
de unge kvinder er en stille 
undren over de forhold, der 
bliver dem til del. 

England

Birch, Carol 
Dragetid
Lindhardt og Ringhof, 2012. 310 sider   

Unge Jaffy Brown overlever 
mødet med en tiger, der er 
sluppet løs fra et menageri, 
og snart har han travlt med 
at passe eksotiske fugle i den 
myldrende storby og jage 
drager i Det Indiske Ocean.

Bronte, Emily 
Stormfulde højder 
Bechs Forlag - Viatone, 2012. 344 sider  

Kærligheden mellem Cathe-
rine og hittebarnet Heathcliff 
bestemmer skæbnen for en 
slægt fra Yorkshire i begyn-
delsen af 1800-tallet. En klas-
siker der er skrevet i 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 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.

Eibe, Anika 
Freaks
Turbine, 2014. 306 sider  

Vi er i 1800-tallets England, 
hvor en skruppelløs læge 
leder efter menneskelige 
vanskabninger. ”Sfondrinis 
Storslåede Seværdigheder”, 
et omrejsende freakshow, er 
lige præcis dét, lægen leder 
efter, og så kan dramaet for 
alvor folde sig ud. 

Evans, Diana 
Springet 
Aronsen, 2012. 395 sider   

Lucas, der bor alene med sin 
søster på en husbåd, finder 
billeder fra The Midnight Bal-
let, en dansegruppe grund-
lagt af hans jamaicanske far. 
På sin vej gennem memory 
lane bliver han både klogere 
på sin fars fortid, samt de 
hændelser, der førte til hans 
forsvinden.

Follett, Ken 
Jordens søjler
Cicero, 2008. 957 sider  

Bygningen af en katedral i 
Kingsbridge i 1100-tallets kao-
tiske England danner ramme 
om skildringen af en lang 
række af tidens menneskety-
per, de spændende historiske 
begivenheder, samfunds- og 
klosterliv samt arkitektur og 
byggeteknik. Historien fort-
sætter i romanen Uendelige 
verden.
 
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 sta-
dig i centrum. I 1327 flygter 
fire børn fra byen og oplever 
i skoven to uforklarlige mord, 
som binder dem sammen for 
resten af livet trods deres 
vidt forskellige tilværelse. 
Bogen er en fortsættelse til 
Jordens søjler. 
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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 armene på 
sørøvere i jagten på sandhe-
den. Bogen er anden del af 
en serie. Første del hedder 
Helligt forræderi.  

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
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 udviklin-
gen i The docklands i nutiden.

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.

Young, Robyn 
Kongerige
People’sPress, 2015. 519 sider  

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 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. 

Bonnevie, Lars 
Kvinden fra Alexandria 
Per Kofod, 2002. 264 sider  

Historisk roman om begi-
venhederne i Alexandria i 
året 415 efter Kristus, hvor 
gnidningerne mellem kristne, 
jøder og hedninge er ved at 
føre til borgerkrig, og hvor 
den kvindelige filosof og hed-
ning, Hypatia, er i centrum 
for de voldsomme begiven-
heder.

Drake, Nick  
Nefertiti - dødebogen 
Aschehoug, 2007. 382 sider  

Da dronning Nefertiti for-
svinder sporløst, ti dage før 
indvielsen af den nyanlagte 
hovedstad, sender farao Ak-
henaten bud efter politiman-
den Rai Rahotep, som får til 
opgave at løse mysteriet om 
dronningens forsvinden.

Essex, Karen 
Farao
Lindhardt og Ringhof, 2003. 449 sider  

Hjemme igen viser Kleopatra 
sig som en handlekraftig og 
strategisk klog dronning. 
Hendes forhold til Cæsar er 
lykkeligt, men da han dør, 
får det også konsekvenser 
for Kleopatra. Bogen er en 
fortsættelse af Kleopatra. 

Geagley, Brad 
Den falske konges dag 
Husets Forlag, 2007. 260 sider  

Krimi fra Ramses IVs Egypten 
med opdageren Semerket 
i hovedrollen, hvor han på 
baggrund af uro i Babylon og 
Mesopotamien skal skaffe 
faraoen alliancer.

Gedge, Pauline 
Horusvejen 
Borgen, 2003. 408 sider  

Efter faderens og brødrenes 
død lader Ahmose Tao sig 
krone som farao. Han sæt-
ter alt ind på at fordrive de 
fremmede og kan til sidst 
grundlægge Det Nye Rige. 
Dette er 3 del af serien Nilens 
herskere.

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 3 bind hvoraf de andre to 
hedder Dronning af solens rige og 
Gudinder dør aldrig.

Helleberg, Maria 
Cæsar og Kleopatra 
Samleren, 2005. 318 sider

Med Kleopatra som fortæller 
føres læseren ind i hendes og 
Cæsars kærlighedshistorie, 
deres lykke, deres personlige 
og politiske kampe, konkur-
rencen mellem Alexandria 
og Rom, og katastrofen, da 
Cæsar bliver myrdet.
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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 udsmyknin-
gerne 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” 
befinder vi os i 1690 f.Kr.  
Dronning Teti af Theben  
er ved at give op over for 
hyksos’ernes overmagt, men 
datteren, prinsesse Ahotep, 
tager kampen op. Hun samler 
en oprørshær mod det bru-
tale terrorregime og kæmper 
for uafhængigheden. 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 
erobredes Nubien og landet 
reorganiseredes 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 Sim-
bels herskerinde og Under 
det hellige akacietræ.

Juul Clausen, Erik 
Babylon : dæmonernes port 
Hovedland, 2011. 363 sider  

Græske Cassandra og Philip 
er i Egypten for at studere 
lægekunst. Faraoen sender 
dem til Jerusalem for at 
holde øje med udviklingen op 
til byens fald i 568 f.Kr., hvor 
de deltager i folkeforflyt-
ningen til Babylon. Bibelske 
personer, myter og sagn flet-
tes ind i den detaljemættede 
fortælling. 

Moran, Michelle 
Nefertiti :  
dronning af Ægypten 
Politiken, 2008. 447 sider 

15-årige Nefertite er med 
familien påvej til Thebe, hvor 
hun skal være farao Amen-
hoteps førstehustru. Hendes 
lillesøster ser bag glansen de 
mange intriger ved hoffet.

Smith, Wilbur A. 
Den 11. plage 
Aschehoug, 2007. 259 sider 

Da Nilen tørrer ud sender Fa-
rao Nefer Seri bud efter Ma-
giens Mester, den kloge og 
synske eunuk Taita. Han skal 
drage sydpå for at finde ud 
hvorfor Nilens vande trækker 
sig tilbage - en ekspedition 
med mange farer. Bogen er 
del tre af serien der startede 
med Flodguden. 

Smith, Wilbur A. 
Ørkenguden 
Lindhardt og Ringhof, 2014. 409 sider 

For at sikre Egyptens fremtid, 
må den velbegavede eunuk 
Taita lede en specialstyrke 
på en farlig mission for at 
skabe en vigtig alliance i en 
oldtidsverden, der matcher 
nutiden i intriger og skjulte 
dagsordener. Fjerde bind i 
serien Flodguden.

Rice, Anne Jesus 
Hjemkomsten fra Egypten
Lindhardt og Ringhof, 2007. 345 sider  

Med baggrund i evangelierne 
og andre historiske kilder 
fortælles om Jesus’ baggrund 
og ungdom under eksilti-
den i Alexandria og efter 
hjemkomsten til det politisk 
urolige Israel, hvor den uge 
Jesus langsomt kommer til 
erkendelse af sine usædvan-
lige evner og de udfordringer 
og ofre, som fremtiden vil 
bringe. Fortsætter i bogen 
Jesus - vejen til Kanaan.

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 læ-
gegerning for de fattige. 

Finland

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 em-
bede. De lever i ægteskabe-
lige lykke, men så brister isen, 
og alt er pludselig ulykke.
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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?  

Forhistorisk tid

Auel, Jean M. 
Hulernes sang
Samleren, 2011. 735 sider

Denne bog er 6. del af serien 
Hulebjørnens klan. Ayla er i 
lære som spirituel leder og 
healer hos sin mage Jond-
alars folk. Det er et ærefuldt 
hverv, men prisen er høj, er-
farer både Ayla og Jondalar.

Gear, Kathleen O’Neal 
Lynets folk
Borgen, 2010. 565 sider  

8. 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 kriger-
kvinden Hvide Musling hvirv-
les han ind i en dramatisk 
intrige der gælder liv og død.

Golding, William
Det røde dyr
Gyldendal, 1962. 

Roman om en gruppe 
Neandertal-menneskers liv 
og deres undergang efter 
mødet med nutidsmen-
neskene. Bogen er over 50 
år gammel men stadig lige 
spændende. 

Harrison, Sue 
Fader Himmel, Moder Jord
Borgen, 1993. 301 sider 

I sidste istid slår kvinden Cha-
gak sig ned hos en gammel 
åndemaner. Hun har dybe 
sår i sjælen, og tilværelsen er 
barsk i Alaska, især når fjen-
den aldrig er langt væk...

Høyer, Jon 
I planetens vold 
Mellemgaard, 2012. 181 sider  

For 5-6 millioner år siden 
slår en stamme sig ned ved 
havet. Her lærer de at gå på 
to ben og lave simple redska-
ber. Jordens udvikling tvinger 
dem fra deres bosted, og de 
må lære at tilpasse sig andre 
forhold. 

Mackey, Mary 
Forårets bål 
Samleren, 1998. 382 sider

De to kvinder Luma og 
Keshna har år 4361 f.v.t. 
valgt krigerhvervet, men da 
spåmanden Changar østfra er 
kommet til Sortehavets kyst 
og har kidnappet drengen 
Kern bliver hans befrielse de-
res 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 ho-
vedperson i en spraglet sag, 
da han forelsker sig i harems-
pigen 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 generatio-
ners skæbne.

Iran

Nik, Sam
Persiske ørne
Epigraf, 2014. 201 sider 

Dokumentarisk roman fortalt 
af drengen Sam, der i 1970’er-
ne oplever Iran indefra, først 
under Shahens diktatur, se-
nere under revolutionen og 
Khomeinis præstestyre. Ikke 
kun samfundet omkring ham 
er i oprør, også i den nære 
familie er der problemer 
Udgivet i forbindelse med 
festivalweekend om drømme 
og visioner. 

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 forvaring 
hos en modvillig familie, og 
brudvis fortæller hun sin 
historie til dem og en ung 
hjælpepræst. 

Sjón 
Månesten - drengen,  
der aldrig var til
C&K, 2014. 139 sider 

Den 16-årige dreng Månesten 
oplever den spanske syges 
hærgen, vulkanen Katla i 
udbrud og Islands selvstæn-
dighed sammenvævet med 
biografernes stumfilm i Rey-
kjavik 1918, mens han tumler 
med sin seksualitet. 
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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 trø-
stesløs italiensk flække. Vold, 
druk og arbejdsløshed hører 
til dagens orden, men også 
kærlighed, drømme og håb. 
Sammen med et par forhut-
lede venner planlægger Rino 
at stjæle en hæveautomat, 
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 journalisterne 
at dykke ned i historiske 
konspirationsteorier, hvilket 
får fatale følger. 

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. 3 
del af serien der hedder 
Napoli romanerne, og hvor 
de to første bind hedder Min 
geniale veninde og Historien 
om et nyt navn.

Japan

Clavell, James 
Gai-jin
Vinten, 1994. 1003 sider

Med udgangspunkt i et kao-
tisk og korrupt Japan år 1862 
skildres de engelske, franske, 
prøjsiske og russiske gai-jin 
(fremmedes) bestræbelser 
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 hændelser.

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 bor-
gerkrig bryder ud, og Sachi 
må flygte. Hun møder kær-
ligheden og finder langsomt 
ud af hemmeligheden om sin 
fortid og sine forældre.

Epstein, Jennifer Cody 
Når himmelen falder ned 
Gyldendal, 2013. 374 sider 

Episk fortælling om den ja-
panske pige Yoshis barndom 
og ungdom i det krigshærge-
de Tokyo og de begivenheder 
og menneskeskæbner, der på 
forunderlig vis krydser hen-
des vej og efterlader hende 
forandret og modnet. 

Golden, Arthur 
Mit liv som geisha
Viva, 1997. 582 sider 

Geishaen Sayuvi med de grå-
blå øjne blev tidligt solgt til 
et geisha-hus. I 1930’erne er 
hendes liv i geisha-kvarteret 
i Kyoto, men det slutter med 
anden verdenskrig, og hun 
må finde sig en ny identitet.

Matsuoka, Takashi 
Stilhedens tårn
Cicero, 2007. 407 sider  

Japan er ved at undergå 
store forandringer. De vest-
lige magter trænger sig på, 
og fyrst Genji er en forandrin-
gens mand, som har klanens 
interesser at tage vare på. 
Nogle gamle skriftruller giver 
et fingerpeg, om hvordan 
det hele vil udvikle sig, og da 
Genji har evnen til at se ind i 
fremtiden, 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 
hierakier og et totalt anderle-
des japansk samfund. 

Sa, Shan 
Pigen der spillede go 
Husets Forlag, 2006. 258 sider  

Skildringen af kærligheds-
dramaet mellem en 16-årig 
kinesisk pige og en ung 
japansk officer under Japans 
invasion af Kina i 1930’erne 
bliver samtidig et gribende 
og grusomt billede af østens 
kultur og æresbegreber.

Spence, Alan 
Det rene land 
Rosinante, 2008. 461 sider  

I 1850’erne slår Thomas 
Glover, skotsk handelsmand, 
sig ned i Japan. Han tjener 
formuer på sit handelstalent, 
lærer at slås som en samurai, 
blander sig i politik og bliver 
japansk gift.

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 for-
elsker sig, men kærligheden 
har svære vilkår. 

Bickmore, Barbara 
Fjerne stjerner 
Vinten, 1995. 

I 1923 kommer en ung ameri-
kanerinde til det borgerkrigs-
hærgede Kina, og fra at være 
naiv og forkælet udvikler 
hun sig til en stærk og modig 
kvinde, som oplever både 
eventyr, dramatik og stor 
kærlighed. Bogen er i 2 bind. 
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Epstein, Jennifer Cody 
Maleren fra Shanghai 
Thaning & Appel, 2009. 421 sider  

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

Fleischman, Lisa 
Huang Drømmen  
om byen bag murene 
Viva, 2001. 598 sider 

Jade Dyd er født med århun-
dredet i Kina og gennemlever 
det store kontinents historie 
med både tvangsægteskab 
og senere selvstændighed og 
politisk modning. Inden hun 
flygter til Taiwan, når hun at 
møde Mao.

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 kvinder 
sætter eventyret i gang. 
Første bind af i alt tre i serien 
Silkekejserinden, hvoraf de to 
andre hedder Buddhas øjne 
og Tronranersken.

Larsen, Jeanne 
Bronzespejlet 
Centrum, 1992. 266 sider 

Ved det kinesiske hof udspil-
les en drabelig fortællekon-
kurrence mellem kejserens 
forstødte hustru og hans 
ynglingsminister, der resul-
terer i historien om en ung 
kvindes omtumlede skæbne i 
1300-tallets Kina.

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 kejseren, Qin 
Shihuang Di.

Li, Yiyun 
De hjemløse 
Gyldendal, 2010. 370 sider  

Stærk roman fra 1970’ernes 
Kina; i Mudderflodens By skal 
den unge kvinde Gu Shan 
henrettes for sin kritik af 
Kulturrevolutionen. Foræl-
drene tror sig alene med 
deres sorg, men henrettelsen 
får voldsomme og uhyrlige 
konsekvenser for flere af 
byens borgere.

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

Fortsættelsen til bogen 
Kejserinde Orkide. Kejserinde 
Orkide styrer det kæmpe-
store rige for sin søn. Udadtil 
er der store politiske udfor-
dringer med Japan, Rusland 
og Vesten, og indadtil er der 
magtkampe og intriger i Den 
Forbudte By og kærligheden 
til sønnen.

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 kulmi-
nerer i et voldsomt oprør, og 
under de efterfølgende mas-
searrestationer 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 afgø-
rende i den planlagte ægte-
mands liv og kærlighed. 

See, Lisa 
Sneblomst og den  
hemmelige vifte
Aschehoug, 2006. 300 sider 

Gribende skildring af en ki-
nesisk kvindes liv fra fødslen 
i 1823, fortalt med hendes 
stemme da hun som 80-årig 
kan se tilbage på en traditio-
nel tilværelse med snørede 
fødder, arrangeret ægteskab, 
kvindepligter og kvindefæl-
lesskab.

Yan, Lianke 
Folkets tjener 
Lindhardt og Ringhof, 2008. 206 sider  

Muntert satirisk og sam-
fundskritisk fortælling om 
mønstersoldaten Wu Da-
wang, der i 1967 bliver oppas-
ser for Divisionskommandan-
ten og hans underskønne og 
seksuelt hungrende hustru 
Liu Lian, fordi han kan citere 
Formand Mao og forstår 
diskretionens kunst.

Norge

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. 

Romerriget

Alison, Jane 
Elskovskunstneren 
Høst, 2002. 222 sider  

Historisk roman om den 
romerske digter Ovid (43 
f.Kr.-18 e.Kr.), hans kærlig-
hedsaffære ved Sortehavet 
og hans fald fra tinderne ved 
hjemkomsten til Rom.

Cronin, Vincent 
Nero 
Hovedland, 2011. 478 sider 

I årene 54-68 regerer kejser 
Nero Rom i et politisk spil, og 
som hans nærmeste rådgiver 
sidder hans tidligere lærer 
Lucius Seneca, som tvinges 
til selvmord, da han nægter 
at deltage i et komplot mod 
Nero.
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Davis, Lindsey 
Tusmørke over Corduba 
Klim, 2005. 358 sider 

Kriminalroman fra det 
antikke Rom, hvor Marcus 
Didius overværer et mordfor-
søg, hvis opklaring bringer 
ham til Spanien. Der findes 
en lang række andre bind 
med detektiven Didius, der 
alle foregår i og omkring det 
gamle Rom. 

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 Clemens 
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 frivillig 
hovedperson i opklaringen af 
en mordsag i Athens havneby 
Piræus, hvor alle spor fører 
til Rom og det mægtige Ro-
merrige, der i 63 f.v.t. er en 
vaklende republik.  Historien 
fra Romeren fortsætter. 

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 regnskabets 
time ved Slaget ved Filippi. 
Femte bind i serien. 

Lundgren, Maja 
Pompeji  
Høst, 2002. 219 sider

Med udgangspunkt i de 
arkæologisk udgravede 
rester af Pompeji fortælles 
en underfundig og ironisk 
historie om, hvordan livet 
formede sig i byen år 78, lige 
før Vesuvs store udbrud.

McCullough, Colleen
Den romerske familie 
Erichsen, 1993-2008. – 7 bind i alt 

I Bind et der har titlen ”Ærens 
Vej” trues Rom udefra, 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 6 bind 
med titlerne Græskronen, 
Fortunas udvalgte, Caesars 
kvinder, Terningen er kastet, 
Oktoberhesten samt Anto-
nius og Kleopatra. 

Monaldi, Rita 
Imprimatur 
Lindhardt og Ringhof, 2009. 575 sider   

En gruppe mennesker er i 
1683 isoleret på en kro i Rom 
af frygt for pest. Spillet imel-
lem dem afslører en række 
konspirationer med rod i 
europæisk politik.

Rivers, Francine 
Hvisken i vinden 
Scandinavia, 2014. 671 sider

Historisk roman fra antikkens 
Rom. Riget er i religiøs og 
politisk opløsning, og den jø-
diske slave Hadassah holder 
den kristne tro hemmelig for 
sin herskerinde Julia. Men 
Hadassah gør uudsletteligt 
indtryk på både romeren 
Marcus og gladiatoren Atre-
tes. Er bind et i serien Løvens 
mærke.

Saylor, Steven 
Venus-kastet
Husets Forlag, 2008. 376 sider   

I år 56 f.Kr opsøges Gordia-
nus i Rom af sin tidligere me-
ster, den egyptiske diplomat 
Dio. Da Dio myrdes, indser 
Gordianus, at missionen er 
vigtig, og han går ind i det 
politiske opklaringsarbe-
jede. Der findes flere andre 
titler med den snu opdager 
Gordianus.

Thoene, Bodie 
Uskyldigt blod 
Lohse, 2004. 346 sider

Profeten Jeshua er stadig 
omgærdet af mystik, men 
bliver mødt af oprigtigt 
troende, da han før den af-
gørende påske ankommer til 
Betlehem og usikkerheden. 
Bogen er tredje del af Zions 
håb. 

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.
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Slægten – hele serien

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 
allerede 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, giftermå-
let med Hedvig og grundlæg-
gelsen af Dane-slægten på 
Daneborg på Fyn. (Slægten ; 
bind 1).  

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 strømnin-
ger, patriotisme og samfund 
med store klasseskel, 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 so-
lidariske rådgiver og vokser 
med opgaverne - også som 
mor - men lærer samtidig at 
skelne mellem godt og ondt. 
(Slægten ; bind 7).  

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 kongedøm-
me, 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 ringskansler Griffenfeld 
også helt tæt på magtens 
centrum. (Slægten ; bind 13).  
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Mikkelsen, Lone
Land at tabe eller vinde 
Lindhardt og Ringhof, 2011. 238 sider 

Christine er datter af maleren 
I.C. Dahl. Hun vil styre sit eget 
liv og kommer på Nightinga-
le-sygeplejeskolen i London. 
Ansat ved lazarettet i Sønder-
borg oplever hun rædslerne 
ved slaget ved Dybbøl. Efter 
nederlaget starter en ny tid 
for danskerne. (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. (Slæg-
ten ; 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 Absa-
lon og Valdemars betroede 
krigere. Efter et kort fornufts-
ægteskab gør hun oprør, 
gifter sig af kærlighed og 
drager i krig mod venderne. 
(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 trækker 
ham hjem. (Slægten ; bind 8).  

Steensen-Leth, Bodil 
Tradition og fornyelse
Lindhardt og Ringhof, 2009. 222 sider   

I 1760’erne opholder Frederik 
Dane sig en tid i Italien. Han 
vender hjem til oplysnings-
tiden og bliver involveret 
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 blom-
strer op. Hun forlader slottet 
Daneborg og slår sig ned hos 
familien Rahbek i Bakkehuset 
og møder adskillige af guldal-
derens 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).  

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. 

Hislop, Victoria 
Hjemkomsten
Bazar, 2014. 564 sider  

Sonia og Maggie rejser 
til Granada for at danse 
salsa og fejre Maggies 35 
års fødselsdag. På en lille 
café møder Sonia den gamle 
tjener Miguel, der fortæller 
hende om cafeens historie og 
om den stolte og lidenska-
belige Ramirez-familie, der 
spillede en rolle i den spanske 
borgerkrig. 

Sverige

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.  

Vikingerne

Cornwell, Bernard 
Det sidste kongerige 
Aschehoug, 2006. 361 sider  

Uthreds 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 kri-
stendom og hedenskab. Der 
er 5 bind i serien og de andre 
hedder Den danske rytter, 
Nordens herrer, Sværdsang 
og Det brændende land.  
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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, giftermå-
let med Hedvig og grundlæg-
gelsen af Dane-slægten på 
Daneborg på Fyn. Er også en 
del af serien Slægten, hvis 
titler i helhed kan ses andet-
steds i dette katalog. 

Laub, Ole Henrik 
Blodets lov 
Højer, 2012. 308 sider  

Året er 1061 og Svend 
Estridsøn er stadig konge i 
Danmark. På borgen Ræve-
borch funderer Jekkel Storch 
over borgens fremtid. Skal 
han gifte sig igen? Skal hans 
søn Emmel arve og hvad skal 
der ske med den genfundne 
datter 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. 

Laub, Ole Henrik 
Tidens flugt
Højer, 2013. 244 sider

Tvet Pode introduceres til 
kristendommen af munken 
Anselm, og forelsker sig 
skæbnesvangert i Hvidelil. 
Endnu et bind i serien ”En 
saga fra Danmark på Svend 
Estridssøns tid”.

Low, Robert 
Ulvehavet
Cicero, 2012. 330 sider 

Bjørnedræber og hans stærkt 
reducerede besætning hutler 
sig igennem i Miklagård. Da 
han får frastjålet sit enestå-
ende sværd, må de tage kam-
pen op mod mange fjender i 
uoverskuelige alliancer. Bind 
to i serien De edsvorne. 

Mikkelsen, Lone
Ragnhilds færd 
Samleren, 2012. 197 sider  

Ragnhild Skjaldedatters 
barnebarn Freilif skaffer sig 
et skib og en blandet besæt-
ning 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 Øksne-
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 Torvaldssøn 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 mellem asa-
tro og kristendom. Historien 
er i to separate bind. Dette er 
bind 1 Skibet og sværdet.
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Blendstrup, Jens 
Gud taler ud 
Samleren, 2004. 148 sider  

En selvbiografisk roman, hvor 
der fortælles om tilværelsen 
i parcelhuset i Risskov ud 
fra sønnens synspunkt, med 
faderen, Gud, i en absolut 
hovedrolle, på godt og ondt.

Friis, Agnete
Blitz
People’sPress, 2015. 335 sider  

Kontanthjælpsmodtageren 
Ella risikerer at hendes søn 
bliver tvangsfjernet, og stik-
ker af til sin barndoms Nord-
jylland. Her konfronteres hun 
med sin historie, og langsomt 
afdækkes den frygtelige 
sandhed, der måske kan 
sætte hende fri.

Gade, Marianne
Et sted som ingen ser
Autor, 2014. 172 sider  

Da den nye læge Aksel flyt-
ter til byen, vender det op 
og ned på 13-årige Marions 
tilværelse. Da de to begynder 
at ses, får det fatale følger og 
afdækker hemmelighederne i 
Marions familie.

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 usentimentale 
måde. Bogen er 4 del af serien 
der begyndte med Mindet. 

Helle, Helle 
Rødby-Puttgarden
Samleren, 2005. 174 sider  

Skildring af søstrene Jane og 
Tines liv som ekspeditricer 
i parfumeriet på Rødby-
Puttgarden-færgen engang i 
1980’erne. Et jævnt, alminde-
ligt og ufarligt liv, sådan set.

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. 
3 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 eksmanden 
pludselig vil hjem igen. Histo-
rien der begyndte i romanen 
Bondefanget fortsætter. 

Kirkskov, Morten 
Kapgang 
Gyldendal, 2010. 279 sider  

Martins mor er lige død, kort 
før han skulle konfirmeres. 
Han sørger, er forvirret over 
voksenverdenen og sin egen 
spirende seksualitet, for han 
finder både veninden Kristine 
og vennen Kim tiltrækkende.

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 frømands-
soldaten Fritjof er i et dys-
funktionelt ægteskab med 
Solveig fra Hirtshals. Deres 
barn Svend får ingen god 
barndom, og det giver senere 
stof til Svends børnebog, 
som hans egen datter ikke 
bryder sig om. 

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 isolation 
på grund af, at moderen var 
tysker.

Hjemstavns romaner
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Smærup Sørensen, Jens 
Hjertet slår og slår
Gyldendal, 2012. 215 sider  

Jeg-fortælleren er taget 
tilbage til sin hjemstavn på 
Nibe-egnen, hvor faderen 
ligger for døden. Det bliver 
samtidig til en fortælling om 
livet på landet for ikke så 
længe siden og et problema-
tisk fader-søn forhold.

Toft, Søren
De tørstige
Samleren, 2014. 317 sider  

Et filmhold tager til Sejerø for 
at lave en dokumentar om 
Daniel Stark, som skal lancere 
World Straw, et sugerør der 
skal filtrere vandet for 
verdens fattige. Men Daniels 
afdøde farfar, Theodoren af 
Villa Blåvand, lurer i kulissen 
og hans sømandseventyr og 
skæve levevis er en del af 
Daniel og lokalsamfundet. 

Vilstrup, Jens 
Opland
People’s Press, 2014. 321 sider

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 dæmo-
ner og hemmeligheder 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 
udviklingen er kørt forbi. Han 
funderer over tilværelsen 
sammen med sine få ansatte 
og kunder.
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Aburas, Lone
Politisk roman
Gyldendal, 2013. 143 sider

Rebecca underviser håbløse 
elever på VUC, og Robert er 
tandlæge. De mødtes over en 
rodbehandling og forsøger 
nu at få deres dysfunktio-
nelle, sammenbragte familie 
til at fungere, mens Robert 
huser en illegal flygtning.

Backman, Fredrik
Britt-Marie var her
People’s Press, 2014. 380 sider

Britt-Marie er 63 og forla-
der efter 40 års ægteskab 
sin mand. Hun ender i en 
lille flække, hvor hun trods 
sin bedrevidenhed og sit 
rengøringsvanvid falder til og 
faktisk gør en forskel.

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

Ove, en gnaven og regelfikse-
ret gammel mand, har gjort 
det til sin opgave at kontrol-
lere alt og alle i boligforenin-
gen. Men bag Oves bitre 
fremtoning gemmer der sig 
en sørgmodig historie og 
efter tabet af sin kone har 
Ove på forskellig spidsfindig 
vis forsøgt selvmord. Men da 
en larmende iransk kvinde og 
hendes familie flytter ind ved 
siden af, rusker det liv i Oves 
rutiner og tristesse.

Bergstrand, Mikael
Tåge over Darjeeling
Modtryk, 2014. 376 sider

Göran småkeder sig i Sverige, 
så da hans gamle ven Yogi 
skal giftes i Indien, er han 
ikke sen til at acceptere 
indbydelsen. Men før han 
ved af det er han medejer af 
en teplantage og involveret 
i lyssky affærer. Anden del af 
Delhis smukkeste hænder.

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

Hovedpersonen er en midald-
rende 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 forfat-
terspirer åbner hans øjne.

Humor & satire 
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.

Erbillor, Sabina
Debil tur-retur
Samleren, 2015. 135 sider

Eskild er 24 år, glad for at 
cykle og ser sig selv som en 
verdensmand. Han vil gerne 
score den lækre Anne, men 
hans nuværende kæreste er 
lidt et problem. Måske løser 
det hele sig på den kanotur til 
Norge, som Eskild og vennen 
Boris, planlægger.

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.

Foss, Kristian Bang
Døden kører Audi
Gyldendal, 2012. 229 sider

Asger mister alt og må tage 
et job som handicaphjælper 
hos den kronisk syge og 
hashrygende Waldemar. Wal-
demar 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.

Glaffey, Kristina Nya
Mor og Busser :  
romantisk komedie
Gladiator, 2014. 119 sider : ill.

Set gennem et barns un-
drende øjne og i en humori-
stisk og kærlig tone, fortælles 
om en familie, der består 
af to mødre og om deres 
hverdag, samtaler, meninger 
og handlinger.

Guène, Faïza
Sidste omgang på Balto
Republik, 2011. 164 sider

I en betonforstad til Paris 
findes ejeren af baren Balto 
myrdet, og en række men-
nesker, som alle har deres 
daglige gang i og omkring 
baren, indkaldes som vidner. 
Stykke for stykke afsløres 
deres drømme og hemmelig-
heder.
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Loe, Erlend
Fvonk
Gyldendal, 2013. 211 sider

Lektor Fvonk har været 
ude i noget snavs og er nu 
sygemeldt og deprimeret. Så 
får han en logerende, som 
hedder Jens og er Norges 
statsminister. Fvonk og Jens 
har samme humor og indstil-
ling til mange ting, og for en 
tid udlever de deres indre 
drengerøv.   

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 gammel 
håndgranat. Nu gider hun 
ikke mere og har bestilt tid 
på krematoriet. I glimt fortæl-
ler hun sin livshistorie, som 
har ført hende vidt omkring i 
verdenshistorien.   

Hamid, Mohsin
Sådan bliver du stinkende  
rig i det nye Asien
Gyldendal, 2014. 267 sider

Den pakistanske forfatter 
bygger sin roman op som en 
selvhjælpsbog, hvor hoved-
personen følger rådene til at 
slå sig fri af millionbyens slum 
og blive rig.

Hammann, Kirsten
Alene hjemme
Gyldendal, 2015. 312 sider

Sara er i slutningen af 
trediverne, 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.

Heldt, Dora
Hedeture
Hovedland, 2013. 260 sider

Doris bliver snart 50 og hader 
det. I desperation flygter hun 
med tre gamle skolevenin-
der til et wellness sted med 
pedicure og agurkemasker. 
Og mens hedeturene raser 
i hende og humørsvingnin-
gerne får hende til at græde 
og skrige, raser tankerne om 
livet, det spildte potentiale, 
de mange valg og tiden, der 
er tilbage.

Holmqvist, Karin Brunk
Potensgiverne
Cicero, 2008. 213 sider

Underfundig fortælling om 
de ugifte søstre Elida og Tilda 
på 78 og 72, hvis gammel-
dags, regelbundne liv i barn-
domshjemmet i Skåne får 
en spændende drejning, da 
Alvar Klemens fra Sundsvall 
bliver deres nabo.

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 men-
nesker, og sammen skaber 
de én af tidens mest sete - og 
sjoveste - tv-serier.

Ingelman-Sundberg,  
Catharina
Med kup og kaffelikør
People’sPress, 2014. 380 sider

Fem beboere på et pleje-
hjem udtænker en plan for 
et storstilet kunsttyveri, der 
kan forsøde tilværelsen eller 
sende dem en tur i fængsel, 
men ikke meget går som 
planlagt.

Jonasson, Jonas
Analfabeten der  
kunne regne
Modtryk, 2013. 379 sider

Fra Sydafrika til Sverige, fra 
apartheid til Mossad, fra 
dumhed til genialitet. Det ene 
absurde optrin afløser det 
andet i denne underholdende 
roman, hvor pigen Nombeko 
fra Sydafrika finder sammen 
med Holger fra Sverige og 
hvor de sammen skal forsøge 
at komme af med en atom-
bombe!

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.

Kaarsbøl, Jette A.
Arrangerede udflugter
Gyldendal, 2013. 263 sider

Charterrejsen til en græsk 
ø begynder med blandede 
følelser, men snart bliver den 
mere og mere anstrengt for 
lærerægteparret Søren og 
Gitte, samt Ole med ny kone, 
nyt barn og egen teenage-
søn. Og grækerne har også 
deres at se til.

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

Alfred og Édouard har overle-
vet 1. verdenskrig, men abso-
lut ikke uden mén. Édouard 
har mistet sit underansigt, 
sin stemme og sin fremtid. 
Alfred sin forlovede, sit job 
og sin stolthed. Tilværelsen 
syner mere og mere dyster, 
indtil Édouard får ideen til et 
helt fantastisk svindelnum-
mer, et fupnummer, som vil 
ændre alt.

Loe, Erlend
Status
Gyldendal, 2014. 143 sider

Nina Faber er en ældre 
lyriker, der aldrig har fået den 
anerkendelse hun, måske, 
fortjener. Nu slagtes hendes 
nyeste digtsamling af kriti-
kerne og Nina tager sagerne 
i egen hånd. Kunne betegnes 
som ”En lyriker ser rødt”.

Mortensen, Henning
Kvinden i korshæren 
Gyldendal, 2015. 158 sider

Den stærkt ordblinde Frida 
Hansen reparerer puslespil 
i Kirkens Korshær mens 
hun kurtiseres af kollegaen 
Søren Quickborn Madsen og 
genboen, den afskedigede 
politimand, Henry Petersen.
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Munksgaard, Torben
Sort hund
Lindhardt og Ringhof, 2012. 326 sider

Da Bernhard stjæler Alberts 
hund, sætter han gang i en 
lavine af begivenheder. Det 
ender ikke alene med, at han 
kan beholde hunden, men 
han får også Alberts kone og 
de lever lykkeligt sammen 
resten af deres dage.

Niemi, Mikael
Populærmusik fra Vittula
Lindhardt og Ringhof, 2001. 247 sider

En varm og humoristisk bog 
om Matti og vennen Niila, 
der vokser op i det yderste 
Nordsverige i 1960’erne og 
1970’erne og drømmer om at 
spille rockmusik.

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.

Preisler, Hassan
Brun mands byrde
Lindhardt og Ringhof, 2013. 219 sider

Han hører hjemme over alt, 
men føler sig ikke hjemme 
nogen steder. Han er fyldt 
med selvtillid, og samtidig 
meget usikker på både sig 
selv og det samfund han 
lever i. Velkommen til Has-
san Preislers liv - og indløs 
en rørende og anderledes 
udviklingshistorie, hvor det 
moderne menneske og sam-
fund sættes under lup.    

Puértolas, Romain
Den utrolige historie  
om fakiren, der sad fast  
i et IKEA-skab
Rosinante, 2014. 252 sider

Den indiske fakir og svindler 
Ahatashatru rejser til Ikea 
i Frankrig for at købe en 
sømseng på tilbud. Sengen 
er udsolgt, men han møder 
en kvinde i cafeteriet. Han 
vælger at overnatte i Ikea og 
må gemme sig i et Ikea-skab, 
som snart efter er på vej til 
England.

Ramsland, Morten
Hundehoved
Rosinante, 2005. 381 sider

En roman om en norsk fami-
lie, og deres turbulente liv 
gennem det tyvende århund-
rede, hvor hovedpersonen 
Askild og hans søn Flapøre er 
ledetråden i afdækningen af 
slægtens opture og nedture.

Rimminen, Mikko
Næsedag
Turbine, 2014. 257 sider

Den midaldrende kvinde 
Irma er lidt ensom. En dag 
begynder hun at banke på 
hos fremmede og udgive sig 
for at være sendt fra et analy-
sefirma. Dette afstedkommer 
en del bizarre optrin, men 
bliver også begyndelsen på 
nye venskaber.

Skov, Leonora Christina
Førsteelskeren
Politiken, 2012. 404 sider

Den kendte forfatter Nat 
Kaminski har mistet mom-
entum i forhold til både sine 
bøger og alle kvinderne. Da 
kæresten og punksangerin-
den Veronica Lake dumper 
ham, lider hans maskulinitet 
og komiske selvoptagethed 
et alvorligt knæk.

Sölvi Björn Sigurðsson
Min mors sidste dage 
Torgard, 2011. 223 sider

Hermann tager med sin 
kræftramte mor til Amster-
dam, hvor de måske kan 
finde alternativ helbredelse. 
De finder først mulighed 
for fest og farver og skæve 
bekendtskaber; men også 
mulighed for en selvvalgt og 
værdig afslutning.

Toole, John Kennedy
Fjolsernes forbund
Töffsteins, 2008. 411 sider

Den stærkt overvægtige 
Ignatius J. Reilly må meget 
mod sin vilje prøve at tjene 
penge ved ærligt arbejde. 
Det ender i den ene situation 
mere grotesk end den anden.

Trojanow, Ilija
Isbrud
Tiderne Skifter, 2012. 163 sider

Vi befinder os i nær fremtid. 
Zeno er gletsjerforsker og 
tager hyrer på et kryds-
togtsskib til Antarktis for at 
studerer isen. Her søsættes 
en komisk klima-event, og 
Zeno indser at mere radikale 
midler må tages i brug.

Vermes, Timur
Han er tilbage
Tiderne Skifter, 2013. 369 sider

Adolf Hitler dumper ned på 
en byggeplads i Berlin i 2011. 
Han får hurtigt smag for 
det moderne liv, men hans 
narcissistiske væsen får ham 
hurtigt involveret i komiske 
og absurde begivenheder.

Uri, Helene
Kællinger
Klim, 2013. 405 sider

Fire kvinder mødes på et la-
tinkursus og opdager hurtigt 
at de har mere til fælles end 
interessen for sprog. Alle har 
oplevet hvordan de er blevet 
forbigået, mobbet eller 
ligefrem misbrugt af mænd, 
og de beslutter sig for at tage 
sagen i egen hånd.

Zeuthen, Nikolaj
Verdensmestre :  
en historie fra 00’erne
Samleren, 2012. 141 sider

Anna og Rune bor i en 
lejlighed på Frederiksberg 
med deres to små børn. 
Som ressourcestærke og 
bevidste forældre går de ikke 
på kompromis med sig selv 
eller deres omgivelser. Men 
drømmen om det perfekte liv 
betyder mindre frihed, mere 
kontrol og planlægning og 
dermed fravær af frihed og 
lykke.
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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. 

Erickson, Carolly 
Marie Antoinettes  
hemmelige dagbog 
Punktum, 2013. 335 sider 

Aftenen før sin henrettelse 
efterlader den dødsdømte 
Marie Antoinette en dagbog 
i sin fængselscelle. Denne 
dagbog fortæller hendes 
livshistorie, fra barndommen 
i Østrig til hendes ægteskab 
med den franske kronprins 
og siden konge, og til hendes 
sidste år under den franske 
revolution. 

Fogtdal, Peter 
Zarens dværg
People’s Press, 2006. 281 sider  

Dværgen Sørine Bentsdat-
ter hyres til at underholde 
ved Peter den Stores besøg 
i Danmark 1716 og foræres 
efterfølgende til zaren, der 
tager hende med til Rusland, 
hvor hun både oplever stor-
hed og fald.

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 protestanti-
ske Skotland og den magt-
syge 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 mo-
nark fortæller selv sin historie 
fra 1500-tallets England med 
hofintrigerne, hustruerne, 
udmattende krige, religiøse 
problemer og nederlaget 
med at skaffe riget en mand-
lig 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 fangevogter var Bess af 
Hardwick, hertuginden af Sh-
rewsbury. 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.  

Gregory, Philippa 
Jomfruens elsker 
Cicero, 2005. 398 sider 

Elizabeth den Første krones 
i 1558 og følges tæt af sin 
barndomsven og tilbeder Sir 
Robert Dudley. Mens hans 
søger magten ved hoffet, 
lever hans hustru en trist og 
forsømt tilværelse, og dron-
ningens nærmeste begynder 
at se skævt til ham.

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.

Konger & dronninger
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Helleberg, Maria 
Knud Lavard 
People’s Press, 2011. 341 sider  

Knud Lavard (1096-1131) 
bliver tidligt forældreløs, og 
som ægtefødt søn af kong 
Erik Egode er han det oplagte 
emne til den danske trone. 
Som nyudnævnt Hertug af 
Slesvig gifter han sig med 
Ingebog og sammen får de 
Valdemar.

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. 

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 begyndte 
med romanen Kongens 
mærke. 

Petersen, Palle 
Fandens heks - Maren Splids 
og Christian den 4.
Palle P-forlag, 2013. 359 sider 

Historisk roman fra Christian 
IV’s tid om kvinden, Maren 
Spliids, der blev brændt på 
bålet som heks i Ribe i 1641 
og om Christian IV’s rolle i 
hekseforfølgelserne.

Raskin, Brigitte 
Hjerterkonge 
Aschehoug, 2004. 247 sider 

Med forfatterens egne 
kommentarer fortæller hun 
historien om kong Christan II, 
hustruen Elisabeth, elskerin-
den Dyveke og Mor Sigbrit. 
Synsvinklen er hollandsk, og 
meget mere positiv end dén, 
vi plejer at høre.

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 fjen-
der på grund af sin kærlighed 
til kongens halvbror Juan af 
Østrig. Hvem kan hun stole 
på? Anden del af Dronnin-
gens 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, utro-
skab og bristede håb. Hendes 
søn skal overtage tronen, 
men ønsker at gifte sig med 
den kvinde, han elsker, og 
at tage radikal stilling til det 
konstitutionelle monarki.
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1. Verdenskrig

Barker, Pat 
Levende model
Rosinante, 2008. 313 sider 

Paul og Elinor, som begge 
studerer ved kunstakademiet 
Slade i London, forelsker 
sig i hinanden efter hvert sit 
ulykkelige kærlighedsfor-
hold. Ved den 1. verdenskrigs 
udbrud melder Paul sig som 
frivillig til det belgiske Røde 
Kors,og de lemlæstelser og 
uhyrligheder, han oplever 
ved fronten, forandrer hans 
syn på livet, kærligheden og 
kunsten for altid.

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 
familiemæssige 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.  

Claudel, Philippe 
Grå sjæle 
Arvids, 2006. 299 sider 

I det nordøstlige Frankrig i 
1917, tæt på frontlinjen, bliver 
en lille pige dræbt. Hvem er 
gerningsmanden, og er det 
den rette, man finder frem 
til? Mange år senere graver 
fortælleren, politibetjenten, 
endnu engang i sagen og 
når frem til overraskende 
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 fjender til 
forveksling ligner hinanden.  
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 under-
cover i håb om at få adgang 
til Lemmers netværk. Anden 
del af bogen En affære i Paris.

Guillou, Jan 
Brobyggerne
Modtryk, 2011. 547 sider

Brødrene Lauritz, Sverre og 
Oscar fra Bergen er store tek-
niske begavelser, der i 1901 
som nyuddannede ingeniører 
og verdensmænd er fulde af 
tro på fremtiden og på tek-
nikkens landvindinger. Men 
kærligheden spiller dem et 
puds, og første verdenskrig 
vender op og ned på alting. 
Første del af serien Det store 
århundrede. 

Guillou, Jan 
Dandy 
Modtryk, 2012. 356 sider 

Som nyuddannet ingeniør 
tager Sverre i 1901 med sin 
store kærlighed Albert til 
England. Albert er jarl af et 
større herresæde, og lever 
Sverre og Albert som par ind-
adtil, så må facaden holdes 
udadtil. Så kommer første 
verdenskrig og med den 
ødelæggelse af deres liv. Er 
anden del af serien Det store 
århundrede. 

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, kærligheden 
til faderen og de gruopvæk-
kende oplevelser som soldat i 
1. verdenskrig. 

Jünger, Ernst 
I stålstormen 
Gyldendal, 2012. 293 sider 

Forfatterens intense beret-
ning fra fronten i skyttegra-
vene - om gasangrebene, den 
evige summen af flyvende 
projektiler og kammerater-
nes rædsler. En genudgivet 
krigsklassiker der er skrevet 
i 1920. 

Krigsromaner
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Morpurgo, Michael 
Warhorse
PeoplesPress Jr., 2011. 143 sider 

Hesten Joey udskrives 
til krigstjeneste under 1. 
verdenskrig og kommer i 
aktiv tjeneste ved fronten i 
Frankrig. Historien fortælles 
af Joey, og vi hører om de 
mange personer, den møder 
undervejs fra tiden som føl 
på en engelsk farm, og om 
dens mange, barske oplevel-
ser under krigen. Egentligt 
en ungdomsbog men voksne 
kan også få glæde af den. 
Er blevet aktuel igen efter 
Steven Spielbergs filmatise-
ring i 2011.

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.

2. Verdenskrig

Adler-Olsen, Jussi 
Alfabethuset
Lademann, 2003. 490 sider  

25 år efter vender den engel-
ske krigsflyver Bryan tilbage 
til Freiburg i Tyskland for 
at lede efter sin kammerat 
på det hospital hvor de - og 
andre - overlevede krigens 
sidste år ved at simulere.

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. 

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. 

Benioff, David 
Tyvenes by 
Politiken, 2008. 283 sider  

17-årige Lev og soldaten Kolja 
står til dødsstraf under Le-
ningrads belejring. De får dog 
en chance, hvis de kan skaffe 
et dusin æg til en oberstdat-
ters bryllupskage. 

Birkefeld, Richard 
Den der bliver tilbage har ret 
Klim, 2011. 344 sider  

I krigens sidste dage i Berlin 
krydses vejene fatalt for en 
flygtet KZ-fange, der vil gøre 
op med sine stikkere og en 
SS-officer, der leder efter 
drabsmanden til en højtstå-
ende nazist.

Cussler, Clive 
Sort vind 
Cicero, 2006. 374 sider  

I slutningen af 2. verdens-
krig sender japanerne to 
ubåde med bakteriologiske 
våben mod USA. De sænkes 
undervejs, men lasten er 
intakt og kan måske bruges 
i et djævelsk spil om Koreas 
genforening.

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 arbej-
der som syerske i Madrid og 
skal giftes. Skæbnen vil dog 
noget andet, og via en række 
forviklinger og verdenskri-
gens komme ender hun som 
britisk spion. 

Epstein, Jennifer Cody 
Når himmelen falder ned 
Gyldendal, 2013. 374 sider  

Episk fortælling om den ja-
panske pige Yoshis barndom 
og ungdom i det krigshærge-
de Tokyo og de begivenheder 
og menneskeskæbner, der på 
forunderlig vis krydser hen-
des vej og efterlader hende 
forandret og modnet.

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 
bliver hurtigt kattens leg 
med musen. Denne klassi-
ker fra 1947 er netop blevet 
genoptrykt og er baseret på 
virkelige hændelser.

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. 



7474

Follett, Ken 
London kalder 
Cicero, 2003. 404 sider 

En ung dansker falder i 1941 
over en mystisk installation 
på den jyske vestkyst og 
bliver 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 ud-
brud flyver en Super Clipper 
fra England mod USA med 
en gruppe passagerer, hvis 
vidt forskellige motiver til at 
flygte fra krigen afsløres un-
der 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 
medlemmerne deltager i 
krigen og i den spanske bor-
gerkrig, andre færdes tæt på 
magtens centrum, og således 
fortælles verdenshistorien 
gennem deres skæbner på 
kryds og tværs. Bogen af 
andet bind af hans Century 
trilogi. 

Furst, Alan 
Warszawas spioner 
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. 293 sider  

Hitlers nye skræmmende 
Tyskland i 1937 er populære 
samtaleemner til diplomat-
middagene i Warszawa og 
da den nye franske militærat-
tache og spion Jean-François 
Mercier kommer på sporet af 
planer om en tysk invasion, 
bliver situationen langt 
farligere i en by fyldt med 
fjender. 

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. 

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 usædvanlig 
opgave med at sikre en norsk 
videnskabsmands flugt til 
England.

Johansson, Lars 
Dancing Charlie 
Gyldendal, 2008. 289 sider 

82-årige Niels-Erik vender 
tilbage til begivenhederne, 
da 3 unge danskere sammen 
med 1500 andre krigsfanger i 
krigens sidste dage sloges for 
overlevelse på en flydedok i 
drift på Østersøen. Det hand-
ler om skyld og om at forlige 
sig med fortiden. 

Kerr, Philip 
Hitlers fred
Modtryk, 2005. 484 sider 

Ved Teheran-konferencen 
1943, hvor Churchill, Roo-
sevelt og Stalin drøfter ret-
ningslinierne for tiden efter 
krigen, har også Hitler en 
plan, han prøver at gennem-
føre gennem en SS-officer.

Kettu, Katja 
Jordemoderen 
People’s Press, 2015. 367 sider  

Kätilö Finland 1944. Den lap-
landske jordemoder Vildøje 
forelsker sig hæmningsløst i 
den traumatiserede SS-offi-
cer 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 veluddannede 
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. 

Kotov, Pëtr 
Øen og landet 
Hovedland, 2014. 407 sider  

Maj 1945. Bornholm bliver 
”befriet” af russiske soldater 
og de to gode venner, sol-
daterne Sergej og Pavel, må 
både passe på efterretnings-
tjenesten, alkohol, fortvivlel-
sen og kærligheden, mens 
der også tegnes et brutalt 
billede af Sovjetunionens 
historie. 

Kristensen, Monica 
Operation Fritham
Sohn, 2012. 294 sider  

En isbryder og en sælfanger 
er på en mission for at gene-
robre Svalbard fra tyskerne. 
Men der er både en kontra-
spion og en morder ombord, 
der har andre intentioner. 
Missionen fejler og ved en 
mindehøjtidelighed bliver 
der stillet spørgsmålstegn 
ved, hvad der egentlig skete 
dengang.
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Le Clézio, J. M. G. 
Sultens refræn
Tiderne Skifter, 2012. 201 sider  

Ethel vokser op i 1930’ernes 
Paris i en velstående familie. 
Barndommens tryghed 
forsvinder efterhånden, 
faderen går fallit, og Hitler er 
på fremmarch. På flugt under 
krigen oplever hun et sam-
fund i sammenbrud med sult, 
ufrihed og angst. Romanen 
er baseret på forfatterens 
mors historie.

Littell, Jonathan 
De velvillige 
Gyldendal, 2008. 908 sider 

I sine erindringer, der er en 
blanding af filosofi, historiske 
facts og græsk tragedie, for-
søger en tidligere SS-officer, 
som har deltaget i nogle af 
den 2. verdenskrigs værste 
massakrer, bl.a. Babi Jar og 
Stalingrad, at forstå omfan-
get af og grunden til sine 
forbrydelser. 

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-bådskom-
mandant indtil han i slutnin-
gen 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. Situa-
tionen for besætningen æn-
dres dog dramatisk, da Norge 
bliver besat og skibet skal 
sejle i konvoj over Atlanten. 
Historien fortsætter i bogen 
Havets helt – Skytten.

Michelet, Jon 
Havets helt - skytten 
1. udgave. Republik, 2015. 609 sider  

Efter at have overlevet et tor-
pedoangreb får unge Halvor 
Skramstad hyre på et tank-
skib, der fragter flybenzin 
fra USA til Royal Air Force i 
England. Anden del af Havets 
helt – skovmatrosen. 

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.

Safier, David 
28 dage 
Bazar, 2014. 427 sider 

16-årige Mira lever i ghettoen 
i Warszawa, og da ghettoen 
skal ryddes, beslutter hun sig 
at melde sig til modstands-
bevægelsen. 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. 
Deres og de øvrige personers 
liv tegner et detaljeret billede 
af krigen på slagmarken og 
livet i et Madrid i ruiner.

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

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

Tamelander, Michael 
Dambusters - historien om 
Operation Chastise, 1943  
Schønberg, 2010. 305 sider 

Roman om englændernes 
bomberaid mod den tyske 
industri i maj 1943 under 
oberstløjtnant Guy Gibsons 
ledelse.

Wassmo, Herbjørg 
Vejen at gå 
Lindhardt og Ringhof, 2007. 150 sider 

Dokumentarisk skildring af 
en norsk families flugt fra 
Nordnorge over fjeldene 
til Sverige i 2. verdenskrigs 
sidste år. 

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. 

Afghanistan, Irak  
og Balkan

Flatland, Helga 
Bliv hvis du kan,  
rejs hvis du må 
Batzer & Co, 2015. 237 sider  

Tre kammerater melder sig 
til tjeneste i Afghanistan, og 
ingen af dem vender tilbage 
til den lille norske bygd i live. 
Hvorfor tog de af sted? Hvad 
drev dem? Ville de væk fra 
noget?

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. 

Kroll, Klaus 
Den hellige kriger
BIOS, 2008. 311 sider  

Efter at have kæmpet i den 
jugoslaviske borgerkrig slut-
ter bosniske Hazim muhajedi-
nerne i Tjetjenien.
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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 konflik-
terne 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 journalist til 
Afghanistan for at følge de 
danske soldaters hverdag. 
Hun knytter sig til Jan, som 
må hjemsendes i hårdt kvæ-
stet tilstand, og til Mikael, 
som under en tur til Sardi-
nien bliver hendes kæreste. 
Krigen mærker uafvendeligt 
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 
bliver udsendt til Afganistan 
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 at 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 opsnap-
pe en transport af diamanter 
og guld, dræbe alle, og selv 
beholde værdierne.

Søndergaard, Sanne 
Hell man 
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. 

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.

Ventzel, Henrik 
Fortæl mig sandheden 
Turbine, 2014. 279 sider  

Aida er flygtet til Danmark fra 
Sarajevo for 16 år siden sam-
men med sin nyfødte datter. 
Hun er traumatiseret af 
krigens oplevelser, og da hun 
opsøges af sin tidligere chef 
fra borgerkrigen, tvinges hun 
til et opgør med fortiden. 

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 Sletternes 
herre. 
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Burke, James Lee 
Hvide duer ved daggry
Hovedland, 2004. 351 sider  

Historisk roman fra de ame-
rikanske 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 unions-
soldater fra det nedbrændte 
Atlanta til North Carolina. De 
kæmper, plyndrer og overle-
ver på den lange march, hvor 
de mange menneskeskæbner 
fletter sig ind i hinanden i 
krigens ubarmhjertige lys.  

Frazier, Charles 
Tilbage til Cold Mountain
Viva, 1998. 526 sider 

I slutningen af Den amerikan-
ske Borgerkrig deserterer 
Inman for at komme hjem til 
sin Ada, der med store van-
skeligheder driver fædrene-
gården. Deres længe adskilte 
liv forenes igen ved krigens 
afslutning. 

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 dramatisk 
periode i Amerikas historie. 

Jakes, John 
I hemmelig tjeneste 
Lademann, 2001. 521 sider 

Under den amerikanske bor-
gerkrig forelsker nordstats-
spionen Jon sig i sydstatsspi-
onen Margaret, hvis veninde 
Hanna forklæder sig som 
mand og går i krig mod bl.a. 
sin elskede Fred.

Jakes, John 
Nord og Syd 
Aschehoug, 1982. 553 sider  

Om venskabet mellem to 
unge mænd og deres familier 
fra henholdsvis de ameri-
kanske 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.  

Kjædegaard, Lars 
Illinois
Lindhardt og Ringhof, 2009. 289 sider  

Johannes Nielsen udvandrer 
i 1857 til Illinois, overtager en 
afdød slægtnings hytte og 
får arbejde hos en ung enke, 
som han får en kejtet affære 
med. 

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 
Den hedenske herre 
Lindhardt og Ringhof, 2014. – 329 sider

Den aldrende kriger Uhtred 
er faldet i unåde hos både 
danskerne og sakserne og 
frataget sine besiddelser. 
Med en lille håndfuld tro 
mænd begiver han sig på 
et skæbnesvangert togt 
til Northumbrien for at 
tilbageerobre slægtsborgen 
Bebbanburg. Syvende del af 
Det sidste kongerige.

Cornwell, Bernard 
En konges død 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 383 sider  

Kong Alfred ligger for 
døden, og den formidable 
kriger Uthred af Bebbanburg 
sendes ud for at samle så 
meget af landet som muligt 
til arvingen, Edward. Magt-
strukturerne er vanskelige 
at gennemskue, vi følger 
til slut Uthred gennem et 
spektakulært slag. Dette bind 
er 6 del af serien Det sidste 
kongerige. 

Cornwell, Bernard 
Excalibur
Lindhardt og Ringhof, 2008. 491 sider  

Sakseren Derfel afslutter her 
sin fortælling om Kong Ar-
thur. Sakserne står på spring, 
og det endelige opgør med 
broderen Mordred nærmer 
sig. Merlin og Nimue lægger 
planer - men allerhelst vil 
Arthur genvinde Guineveres 
kærlighed. 3 del af serien 
Vinterkongen.
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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 sta-
dig i centrum. I 1327 flygter 
fire børn fra byen og oplever 
i skoven to uforklarlige mord, 
som binder dem sammen for 
resten af livet trods deres 
vidt forskellige tilværelse. Ef-
terfølgeren til Jordens søjler. 

Guillou, Jan 
Arven efter Arn 
Modtryk, 2001. 418 sider  

Arn Magnussens barnebarn, 
Birger Jarl, opfylder efter 
en blodig periode med krig, 
slægtsfejder og politisk 
rænkespil sit løfte til farfaren: 
Han samler Sverige og grund-
lægger Stockholm. 4 del 
af serien der startede med 
Vejen til Jerusalem. 

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 broderopgør. 5 
del af serien Ulven fra Step-
perne.

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. 

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. 

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 den nye serie 
Sagaen om familien Haute-
ville.

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 magtkampe 
og bitre konflikter blandt 
seriens centrale personer. 
Der kommer både nye karak-
terer og andre vender tilbage 
i en herlig pærevælling af 
adelmænd, soldater, skøger, 
slaver og fredløse. 5 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 modstan-
dere er døde eller forsvund-
ne, regerer dronning Cersei 
fra Kongshavn gennem 
hendes søn, den 8-årige Tom-
men, med lige dele nepo-
tisme, arrogance og brutal 
hævntørst. Alt imens vælger 
Jernøernes folk en ny konge 
med store planer og i syd ul-
mer oprøret mod Kongshavn 
blandt Martell-slægten. Mid-
delaldersværdkampe blandet 
med fantasyelementer, dra-
ger og uhyggelige skygger. 4 
del af den stort anlagte serie 
En sang om is og ild. Findes 
også som tv-serie. 

Pressfield, Steven 
Flammernes porte : slaget 
ved Thermopylæ 
Hermes, 2006. 344 sider  

År 480 f.v.t. bliver 5.000 græ-
ske soldater med en kerne 
på 300 udvalgte spartanere 
sendt på selvmordsmission, 
hvor de skal forsinke per-
serkongen Xeres’ 2 millioner 
mand store hær i et snævert 
bjergpas nord for Athen.
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Danmark

Adler-Olsen, Jussi
Den grænseløse
Politiken, 2014. 540 sider

Trafikulykke eller mord? Carl 
Mørch og hans kolleger i 
Afdeling Q giver sig her i 
kast med at opklare om-
stændighederne ved en ung 
kvindes død på Bornholm i 
1997. Sjette bind i serien om 
afdeling Q.

Bech Hansen, Hanne
Under rosen
Lindhardt og Ringhof, 2014. 369 sider

Krimi med den kvindelige 
vicepolitikommissær Malika 
Asmina Els. Plottet følger en 
uhyggelig sag om kidnap-
ning, forbyttede børn, og 
handel med spædbørn. 
Tredje bind i krimiserien med 
Malika Asmina Els.

Blædel, Sara
Kvinden de meldte savnet
People’sPress, 2014. 313 sider

Louise Rick fra Københavns 
Politi bliver personligt invol-
veret i en sag om en myrdet 
kvinde i England. Kvinden 
viser sig at være dansk og 
forsvandt sporløst for 18 år 
siden, hvor hun var kæreste 
med den mand, Louise lige er 
flyttet sammen med. Niende 
bind i krimiserien med Louise 
Rick.

Bødker, Benni  
Vad Bruun, Karen
Når solen forsvinder
Modtryk, 2014. 350 sider

Et friskt lig dukker op i en 
gammel spansk massegrav, 
en ældre kvinde bliver hals-
hugget i Frederiksberg Have, 
og et attentat på en ledende 
rocker truer med at udløse 
bandekrig i de københavnske 
gader. Linnea Kirkegaard og 
Thor Dinesen må endnu en 
gang trække i arbejdstøjet, 
for at finde den røde tråd i de 
meget forskellige scenarier. 
Tredje bind i krimiserien med 
Linnea Kirkegaard.

Dalgaard, Lotte
Det svageste led
Byens Forlag, 2015. 188 sider

Journalisten Line prøver at 
få sit parforhold med sin 
alkoholiserede kæreste til at 
fungere samtidig med, der 
sker en række drab rundt 
omkring i Danmark - tilsyne-
ladende uden sammenhæng. 
Line følger sagen og leverer 
artikler og interviews til sin 
avis, samtidig med at hun 
prøver at få tingene til at gå 
op i sit privatliv. Anden del i 
krimiserien om Line Lyng.

Egholm, Elsebeth
Kød og blod
Politiken, 2014. 393 sider

Dicte er stadig mærket af en 
voldtægt, da hun og hendes 
søn Peter Boutrup indblan-
des i en række mord på unge 
piger på kollegier i Århus. 
På mordstederne finder 
politiet spor af ulve. Ottende 
bind i krimiserien med Dicte 
Svendsen.

Fredensborg, Eva Maria
I blinde
Politiken, 2015. 385 sider

En superligaspiller findes 
myrdet efter sæsonens sidste 
kamp, og da efterforsker Carl 
Pedersen trænede fodbold-
spilleren som barn, går han 
langt i sin jagt på morderen - 
en jagt der fører ham og hans 
team dybt ind i Københavns 
narko- og bandemiljø. Tredje 
bind i serien med Robert 
Strand.

Frost, Christian
Gud er bare hund  
stavet bagfra
People’s Press, 2014. 405 sider

Krimi fra København, hvor en 
række bestialske forbrydelser 
tilsyneladende er arrangeret 
for at kaste mistanke mod 
kriminalassistent Erik Otto 
Falster.

Gammelgaard Madsen, Inger
Dommer og bøddel
Farfalla, 2015. 391 sider

3 teenagere findes hængt og 
flere lig dukker op. Pædofi-
lidømte Benjamin Trolle løs-
lades fra fængslet og savner 
sin familie. Han flytter ind 
ved siden af journalist Anne 
Larsen, der ligesom politiet 
efterhånden får færten af 
en sammenhæng mellem de 
dræbte. Ottende del i krimi-
serien med Roland Benito og 
Anne Larsen.

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.

Krimi



8080

Halfdan, Finn
Et nødvendigt offer
People’sPress, 2015. 408 sider

Journalisten Elliot Boye er 
træt og desillusioneret. En 
advokat for en asylansøger, 
der uretmæssigt er blevet 
sigtet for terror, får ham op 
i gear igen, da han aner, at 
PET skjuler en del. Det bliver 
livsfarligt for ham.

Hammer, Lotte
Elskede Heidi
Gyldendal, 2015. 428 sider

To piger bliver kidnappet 
med få dages mellemrum. 
Fælles for dem er at deres 
fædre er ansat ved politiet. 
Hvorfor er der en, der hader 
politiet så meget og hvor 
langt vil han gå? Sjette del 
i krimiserien med Konrad 
Simonsen.

Hastrup, Julie
Farlig fortid
Rosinante, 2015. 322 sider

En livstidsfange stikker af fra 
en ambulance og Ringkøbing 
politi bliver sat på sagen. Re-
bekka Holm, der er hjemme 
til sin fars begravelse, 
involveres i efterforskningen. 
Dagen efter findes en ældre 
eneboer stukket ihjel på sit 
husmandssted lidt udenfor 
byen. Femte del i krimiserien 
med Rebekka Holm.

Jürgensen, Dennis
Løbende tjener
Tellerup, 2014. 489 sider

For fire år siden blev efter-
forskningsleder Roland Triels 
kone myrdet og datteren 
voldsomt mishandlet. Sagen 
er uopklaret, men den 
hævngerrige Triel arbejder 
stadig på sagen. Midt under 
opklaringen af en makaber 
drabssag, modtager han 
livstegn fra sin kones morder, 
og et psykologisk spil begyn-
der. Første bind i serien med 
Roland Triel.

Kazinski, A. J.
Den genfødte morder
Politiken, 2015. 433 sider

Gidselforhandleren Niels 
Bentzon udgiver sig for at 
være patient på en af Dan-
marks mest sikre anstalter 
for at opklare et uhyggeligt 
giftmord på en overlæge.
A.J. Kazinski pseudonym for: 
Anders Rønnow Klarlund 
og Jacob Weinreich. Tredje 
del i krimiserien med Niels 
Bentzon.

Kjædegaard, Lars
Døden i Harkaberg
Rosinante, 2015. 316 sider

Thor Belling får ferien i Sve-
rige spoleret, da han involve-
res i en dramatisk sag med 
danske forbindelser. Hans 
makker Anita Hvid hjælper 
med fra Danmark. Syvende 
del af Krimiserien med Anita 
Hvid og Thor Belling.

Krefeld, Michael Katz
Savnet
Lindhardt og Ringhof, 2014. 366 sider

Ex-betjenten Thomas ”Ravn” 
Ravnsholt er på sporet af en 
forsvunden dansk regnskabs-
chef i Berlin. Men efter-
søgningen trækker tråde 
tilbage til før murens fald og 
omfatter en meget ihærdig 
stasi-agents overvågninger 
og overgreb. Andet bind i 
krimiserien med Thomas 
Ravnsholdt.

Kaaberbøl, Lene  
Friis, Agnete
Den betænksomme morder
People’s Press, 2013. 283 sider

Krimi, hvor sygeplejersken 
Nina Borg i første omgang 
overlever et voldsomt 
overfald, men forfølges af 
mystiske personer. Hvordan 
hænger det sammen med 
det, der skete 4 år tidligere, 
da Nina Borg deltog i nød-
hjælsarbejde på Filippinerne? 
Tredje del i krimiserien med 
Nina Borg. 

Melander, Jakob
De berusedes vej
Rosinante, 2015. 408 sider

Krimi hvor politiassistent 
Lars Winkler må inddrage sin 
fortid i Nørrebros bz-miljø, 
både for at opklare en tidli-
gere vens død samt trusler 
om bombeangreb og terror, 
og for personligt at kunne 
komme videre. Tredje bind i 
krimiserien med Lars Winkler.

Rydahl, Thomas
Eremitten
Bindslev, 2014. 516 sider

Erhard er sidst i tresserne og 
har i 18 år levet et eneboer-
liv på Fuerteventura, hvor 
han kører taxa og stemmer 
klaverer. Men Fuerteventura 
har også en farlig skyggeside. 
Da en død baby bliver fundet 
og politiet ikke gør noget for 
at løse sagen, tager Erhard 
affære.

Stein, Jesper
Akrash
Politiken, 2014. 349 sider

Vicepolitikommissær Axel 
Steens forbrug af hash og 
kokain bringer ham langt ind 
i det kriminelle miljø, hvor 
bandelederen Store M er 
under anklage, men forsvares 
af Alex Steens ekskone. Sam-
tidig vanskeliggør en stikker 
i politiet efterforskningen af 
den barske sag. Tredje del i  
krimiserien med Axel Steen.

Theils, Lone
Pigerne fra Englandsbåden
Lindhardt og Ringhof, 2015. 325 sider

To danske piger forsvinder 
sporløst fra Englandsbåden 
i 1985. Et foto af dem duk-
ker op i en gammel kuffert, 
som journalisten Nora Sand 
tilfældigt køber. Hun finder 
ud af, at kufferten har tilhørt 
en seriemorder, og begynder 
at grave i sagen.
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Wolf, Inger
Det perfekte sted at dø
People’sPress, 2014. 335 sider

En ung, dansk forsker er 
fundet død i Japan, i en uhyg-
gelig skov, der er et yndet 
sted at begå selvmord. Politi-
kommissær Daniel Trokic går 
undercover som journalist, 
for japanerne er ikke meget 
for at udlevere oplysnin-
ger. Snart viser det sig, at 
dødsfaldet er mord, relateret 
til en grusom forbrydelse 
mange år tidligere. Syvende 
del af krimiserien med Daniel 
Trokic.

England

Bauer, Belinda
Mørkets ansigt
Jentas, 2014. 349 sider

Som reaktion på at blive 
holdt udenfor af tilkaldte 
kriminalbetjente, starter 
den ellers fredelige landsby 
Shipcotts landbetjent, Jonas 
Holly, sin egen efterforskning 
af flere mord på ældre bor-
gere i byen, og han kommer 
til at spille en aktiv rolle.

Galbraith, Robert
Silkeorm
Gyldendal, 2014. 486 sider

Cormoran Strikes søgen 
efter en forsvunden forfat-
ter, bringer ham tæt på et 
litterært miljø, som er fyldt 
med jalousi, hævn og magt. 
Andet bind i krimiserien med 
Cormoran Strike og Robin 
Ellacott. Robert Galbraith 
pseudonym for Joanne K. 
Rowling.

Hayder, Mo
Dukkebarn
Lindhardt og Ringhof, 2014. 412 sider

På en psykiatrisk sikringsan-
stalt opskræmmes patienter-
ne af dødsfald, som skyldes 
en mare, der piner dem om 
natten. Plejeren GB under-
søger sagen og kontakter 
vicekriminalkommissær 
Jack Caffery, som samtidig 
må håndtere en sag, hvor 
politidykkeren Flea Marley 
er kommet i klemme. Fjerde 
bind i krimiserien med Jack 
Caffery.

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 kriminalkommissær 
Camille Verhoevens kære-
ste. Da Camille dykker ned i 
sagen, begynder der at tegne 
sig et ubehageligt billede, 
som trækker tråde tilbage i ti-
den. Tredje bind i krimiserien 
med Camille Verhoeven.

Island

Arnaldur Indriðason
Faldet
Rosinante, 2015. 314 sider

Kommissær Erlendur afløses 
i denne sag af sin kollega, 
politibetjent Sigurdur Óli, 
der har lovet en gammel 
skolekammerat at hjælpe 
med at stoppe en kvinde, der 
afpresser skolekammeraten. 
Men kvinden bliver brutalt 
overfaldet og Sigurdur står 
nu med en vanskelig sag, der 
trækker tråde til den island-
ske bankverden. Ottende del 
i krimiserien med Erlendur 
Sveinsson.

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 bombeattrap 
udenfor en vuggestue. En 
sag, der udvikler sig efter et 
meget voldeligt overfald på 
vuggestuens ejer. Andet bind 
i krimiserien med Avraham 
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
Edderkoppens tålmodighed
Arvids, 2014. 239 sider

Kommissær Montalbano er 
stadig sygemeldt, men bliver 
indkaldt for at være med til 
at løse en mystisk sag om en 
ung kvinde, der bliver bort-
ført. Med vanlig omtanke 
går han i gang med at løse 
mysteriet sammen med sine 
umulige kompagnoner på 
politigården. Ottende bind i 
serien om Montalbano.

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.
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Norge

Bjørk, Samuel
Der hænger en engel  
alene i skoven
Rosinante, 2014. 463 sider

En seriemorder er løs i Norge 
og stjerneefterforskeren Mia 
Krüger planlægger sit eget 
selvmord. Før Holger Munch, 
politimand og kæderyger, 
kan komme til bunds i sagen, 
må han først få Mia på bedre 
tanker. Men ligene fortsæt-
ter med at dukke op og tiden 
begynder at løbe ud for ”de 
gode”. Første bind i krimise-
rien med Munch & Krüger.

Damhaug, Torkil
Sikre tegn på din død
Modtryk, 2014. 424 sider

En patient myrdes på Akers-
hus Universitetshospital, og 
retsmedicineren, Jennifer 
Plåteryd, må snart se flere 
medlemmer af sin familie 
inddraget i et drama med 
tråde til det livsfarlige miljø 
omkring indvandrerbander.

Enger, Thomas
Våbenskjold
Modtryk, 2014. 375 sider

Kriminalreporteren Henning 
Juul prøver stadig at opklare 
sønnens død, mens hans eks-
kone Nora Klemetsen leder 
efter en forsvunden tidligere 
studieveninde. Fjerde del i kri-
miserien med Henning Juul.

Fossum, Karin
Carmen Zita og døden
Gyldendal, 2014. 198 sider

Lille Tommy med Downs 
Syndrom har lige lært at 
gå, da han ved en frygtelig 
ulykke omkommer i en sø. 
Hans ganske unge foræl-
dre reagerer forskelligt på 
tragedien, og politikommis-
sær Konrad Sejer aner uråd. 
Ellevte bind i krimiserien med 
Konrad Sejer.

Holt, Anne
Skyggedød
Gyldendal, 2013. 291 sider

8-årige Sander er død efter et 
fald på en trappe, men er der 
virkelig tale om en ulykke? 
Inger Johanne Vik bliver mod 
sin vilje inddraget i sagen. 
Femte bind i krimiserien med 
Inger Johanne Vik og Yngvar 
Stubø.

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.

Nesbø, Jo
Politi
Modtryk, 2013. 526 sider

I Oslo findes den ene betjent 
efter den anden dræbt på 
gerningssteder for uopklare-
de drab, altimens ondskaben 
rykker nærmere på politiet, 
hvis bedste mand, vicekom-
missær Harry Hole, er ude af 
spillet. Tiende bind i krimise-
rien med Harry Hole.

Tvedt, Chris
Den blinde gud
Klim, 2015. 375 sider

Den norske politimand 
Edvard Martre og hans hold 
skal opklare et røveri imod en 
pengeoptællingscentral, der 
ender i et blodigt mord. Spo-
rene peger mod en ekstremt 
højreorienteret gruppering, 
der mistænkes for at plan-
lægge en terroraktion. Andet 
bind i krimiserien med Edvard 
Matre.

Schweiz

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 Que-
bert anklages for.

Skotland

Cleeves, Ann
Blå luft
Hetland, 2014. 379 sider

Efter en bryllupsfest på 
den nordligste Shetlandsø 
forsvinder en af de voksne 
brudepiger. Hun findes 
senere dræbt, så Jimmi Perez 
og hans kolleger må have 
hjælp fra fastlandet. Sjette 
bind i krimiserien med Jimmy 
Perez.

Rankin, Ian
Med hånden på biblen
Klim, 2014. 397 sider

En simpel trafikulykke. En 30 
år gammel sag der genåbnes, 
og skeletter, der vælter ud 
af skabene i Edinburgh. Ind 
i rodet kastes den erfarne 
politimand John Rebus, der 
må trække på al sin snilde og 
erfaring i en sag, der truer 
med at rive ham med ned i 
dyndet. Nittende bind i krimi-
serien med John Rebus.

Sverige

Ahnhem, Stefan
Den niende grav
Lindhardt og Ringhof, 2015. 490 sider

I Stockholm efterforsker 
Fabian Risk justitsministerens 
forsvinden. Det udvikler sig til 
en grum sag med mange ofre 
og mange pinsler, og ikke 
ret meget er, som det burde 
være. Anden del i krimiserien 
med Fabian Risk.
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Alsterdal, Tove
Lad mig tage din hånd
Modtryk, 2015. 453 sider

Krimi. I efterforskningen af 
søsterens død, opdager He-
lene et større familiedrama, 
der fører tilbage til 1970’er-
nes beskidte krig i Argentina.

Börjlind, Cilla
Sort morgen
Rosinante, 2015. 419 sider

Det umage makkerpar, Olivia 
Rönning og Tom Stilton, 
arbejder atter sammen på en 
uhyggelig mordsag. To børn 
med mørk hud er brutalt 
slået ihjel, og der viser sig 
snart racistiske motiver for 
drabene. Tredje del i krimise-
rien med Rönning og Stilton.

Dahl, Arne
To mand frem for en enke
Modtryk, 2014. 534 sider

Opcop-gruppen med Paul 
Hjelm i spidsen involveres i 
et højdramatisk plot, hvor 
en række internationale, 
tvivlsomme og forbryderiske 
grupper viser sig at være 
centrale aktører i sammen-
hængende sager. Fjerde bind 
i krimiserien med Opcop.

Hjorth, Michael
Den stumme pige
Hr. Ferdinand, 2014. 418 sider

Krimi hvor kriminalpsyko-
logen Sebastian Bergman 
involveres i en dramatisk sag 
om mordet på en hel familie, 
og hvor opklaringsarbejdet 
kompliceres af et belastet 
samarbejde mellem det loka-
le politi, rejseholdet og Seba-
stian. Samtidig vil morderen 
have fat i det stumme vidne. 
Fjerde bind i krimiserien med 
Sebastian Bergman.

Jungstedt, Mari
Den sidste akt
People’s Press, 2015. 288 sider

Den smukke og kontrover-
sielle debattør Erika Malm 
findes myrdet under det 
årlige folkemøde på Gotland. 
Hun er hadet af nynazister og 
samtidig viser det sig at hun 
har været sin mand utro - så 
i hvilken kreds skal Knutas, 
Jacobsson og Berg finde 
morderen. Tiende bind i kri-
miserien med Anders Knutas.

Kepler, Lars
Stalker
Gyldendal, 2014. 615 sider

Krimi hvor en stalker og 
seriemorder filmer sine ofre 
og udfordrer politiet. Hvorfor 
sker det, og hvor mange 
skal dø, inden politiet eller 
tidligere kommissær Joona 
Linna, der går i gang med sin 
egen efterforskning, afslører 
sagernes rette sammen-
hæng? Femte bind i krimise-
rien med Joona Linna.

Läckberg, Camilla
Løvetæmmeren
People’s Press, 2015. 382 sider

Fjällbacka er dækket af sne 
og is, da en ung, halvnøgen 
pige rammes af en bil og 
pådrager sig omfattende 
skader. Imens arbejder Erica 
med en gammel sag om en 
familietragedie; moderen er 
tiltalt for at slå den voldelige 
far ihjel, og snart aner Erica 
en sammenhæng mellem de 
to sager. Niende del i krimise-
rien med Erica Falck og Patrik 
Hedström.

Lapidus, Jens
Vip-rummet
Modtryk, 2014. 430 sider

Teddy har besluttet sig for 
at lægge sit gamle liv bag 
sig efter 8 års fængsel, men 
har svært at klare sig uden 
penge. Da en gammel gæld 
skal betales, tvinges han til at 
arbejde som konsulent på en 
kidnapningssag.

Ohlsson, Kristina
Davidsstjerner
Modtryk, 2014. 510 sider

Det stockholmske politi med 
Fredrika Bergman og Alex 
Recht efterforsker en sag, 
hvor alle spor peger mod 
Israel. Efterretningstjenesten 
er også indblandet, og såvel 
i politiet som i efterretnings-
tjenesten er der nogen, der 
ikke spiller med åbne kort. 
Femte bind i krimiserien med 
Fredrika Bergman.

Rogneby, Jenny
Leona
Politiken, 2015. 366 sider

Krimi om den personligheds-
forstyrrede efterforsker 
Leona. Intet er hvad det ser 
ud til. Første bind i krimise-
rien med Leona Lindberg.

Sten, Viveca
Farlige forhold
Rosinante, 2013. 411 sider

Krimi fra den svenske skær-
gård, hvor vicepolitikom-
missær Thomas Andreasson 
hen over julen må tage sig af 
et mord på en journalist. På 
sidelinjen står hans gode ven-
inde juristen Nora Linde, som 
har problemer på jobbet. 
Sjette bind i krimiserien med 
Thomas Andreasson.
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Sund, Erik Axl
Glaslegemer
Lindhardt og Ringhof, 2015. 387 sider

Krimi fra det stockholmske 
undergrundsmiljø, hvor en 
selvmordsbølge blandt unge 
cuttere kædes sammen med 
en række mystiske kassette-
bånd. Konstitueret kriminal-
assistent Jens Hurtig sættes 
på sagen.

Tursten, Helene
Jagtmark
Lindhardt og Ringhof, 2015. 284 sider

28-årige Embla Nyström 
arbejder i kriminalpolitiet i 
Västra Götaland. Sammen 
med sin onkel deltager hun 
i den traditionelle elgjagt 
i Dalsland, men da et par 
af deltagerne pludselig 
forsvinder, må Embla trække 
i arbejdstøjet.

Vallgren, Carl-Johan
Skyggedrengen
Modtryk, 2014. 347 sider

Sommeren 1970 kidnappes 
en lille dreng på en tunnel-
banestation. 40 år senere 
forsvinder drengens bror, 
Klingberg, og hustruen hyrer 
Danny Katz til at finde ham. 
Det varer ikke længe før 
Katz’ brogede fortid sættes 
i forbindelse med Klingbergs 
forsvinden samt flere mord. 
Første bind i krimiserien med 
Danny Katz.

Sydafrika

Orford, Margie
Fars pige
Lindhardt og Ringhof, 2014. 352 sider

Krimi fra Cape Town hvor 
kommissær Faizal anklages 
for at stå bag sin datters for-
svinden og er nødt til at bede 
en ekspert i forsvundne børn 
om hjælp. Det bliver en kamp 
med tiden og mod såvel kol-
legaer som barske bander     

Tyskland

Kutscher, Volker
Sagen Vaterland :  
Gereon Raths fjerde sag
Lindhardt og Ringhof, 2014. 626 sider

Berlin, 1932. En mand bliver 
fundet død, tilsyneladende 
druknet, i en vareelevator i 
forlystelsesetablissementet 
Haus Vaterland. Kriminalas-
sistent Gereon Rath bliver sat 
på sagen, og det viser sig hur-
tigt, at blive en vanskelig sag 
med flere andre, der er døde 
på samme mystiske måde. 
Fjerde bind i krimiserien med 
Gereon Rath.

USA

Burke, James Lee
Creole belle
Hovedland, 2014. 570 sider

Dave Robicheaux er indlagt 
på et hospital. Men så duk-
ker der et lig op, indfrosset 
i en isblok, og sammen med 
Clete Purcel begynder Dave 
at trevle en omfattende sag 
op, hvor ondskaben konstant 
stikker sit grimme ansigt 
frem. Nittende del af krimise-
rien med Dave Robicheaux.

Castillo, Linda
Sidste åndedrag
Hr. Ferdinand, 2015. 363 sider 

Politichef Kate Burkholder 
fra Painters Mill i Ohio har en 
baggrund som amish. Da hun 
får en sag, hvor en amishfa-
milie er blevet kørt ihjel af en 
formodet spritbilist, bliver 
der rippet op i hendes fortid. 
Femte del i krimiserien med 
Kate Burkholder.

Coben, Harlan
Savner dig
Gad, 2015. 397 sider

Krimi hvor kriminalbetjent 
Kat Donovan via et datingsite 
får øje på en tidligere og 
forsvundet kæreste samt in-
volveres dybt i en række my-
stiske og voldsomme sager 
med forsvundne personer. 
Det får ret hurtigt personlige 
følger for Kat.

Gerritsen, Tess
Kirurgen
Jentas, 2015. 364 sider

Krimi. En seriemorder fjerner 
brutalt ofrenes livmoder. 
Det minder om nogle mord 
begået for nogle år siden, 
men her blev morderen 
dræbt. Kriminalassistenterne 
Moore og Rizzoli frygter at 
en copycat er på spil. Første 
bind i krimiserien med Rizzoli 
og Isles.

Slaughter, Karin
Hævntørst
Hr. Ferdinand, 2014. 476 sider

Kate Murphy er nyansat ved 
Atlanta Politi Distrikt, og på 
hendes første dag er en højt 
værdsat kollega blevet skudt 
af Politimorderen. Kolleger-
nes hævntørst er stor.
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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 voldsomme 
oplevelse ændrer både hans 
liv og kunst.

Auster, Paul
Rapport fra de indre  
landskaber
Lindhardt og Ringhof, 2013. 332 sider 
: ill.

65-årige Paul Auster ser 
tilbage 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 højdepunk-
terne i barndommen, samt 
forhåbninger og besværlighe-
der i ungdommen. Anden del 
af Vinternoter.

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 kom-
mer ud af en underlig boks. 
Snart indtager han under 
falsk identitet igen den musi-
kalske 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.

Brandt, Kenny Jess
Viktor Horsovský
Klim, 2012. 345 sider

Roman som foregår i et 
kunstnermijø i Prag. Hoved-
personen Viktor Horsovsky 
redder den prostituerede 
pige Vanja fra at begå 
selvmord på Václavspladsen. 
Herefter oprulles en sindrig 
historie om kærlighed, mord 
og svig i det dunkle og mysti-
ske Prag.

Kunstnere 
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.

Cercas, Javier
Lysets hastighed
Bazar, 2007. 261 sider

En spansk forfatter får en 
tidsbegrænset stilling på et 
universitet i USA, hvor han 
knytter venskab med en 
kollega, en belæst Vietnam-
veteran. Hjemme i Spanien 
udsættes han for en tragedie, 
der får ham til at opsøge ven-
nen igen.

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 Que-
bert anklages for.

Ekman, Kerstin
Grand final i gøglerbranchen
Gyldendal, 2012. 411 sider

En dag sidder den ældre, 
feterede forfatter Lillemor 
Troj med et manuskript til en 
ny bog, skrevet af en kvinde 
hun kender særdeles godt. 
Manus handler om Lillemor 
selv og lægger en bombe 
under hele hendes liv og 
forfattergerning.

Enquist, Per Olov
Lignelsesbogen :  
en kærlighedsroman
Samleren, 2013. 210 sider

Fundet af faderens for-
svundne notesbog er en af 
de begivenheder, der sætter 
P. O. Enquist i gang med at 
skrive den kærlighedsroman, 
han aldrig troede, han skulle 
skrive. Men romanen har 
Enquist selv i hovedrollen, 
og er måske til en vis grad 
selvbiografisk?
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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 bearbejder 
han sin sorg og funderer over 
skrivningens og litteraturens 
betydning.

Grøndahl, Jens Christian
Jernporten
Gyldendal, 2014. 324 sider

En mand ser tilbage på sit liv 
med kvinder, karriere, littera-
tur og kunst. Han finder sin 
lærergerning stimulerende 
og meningsfuld, men allige-
vel vælger han ensomheden 
og betragterens rolle. Har 
han nået det han ville?     

Hallberg, Ulf Peter
Det store tivoli
Batzer & Co, 2014. 368 sider

I 1880’ernes Købehavn er der 
optimisme og fremgangstro. 
Strindberg og mange andre 
af tidens førende kunstnere 
kommer til byen, der nu kal-
des Nordens Paris.

Helle, Helle
Dette burde skrives i nutid
Samleren, 2011. 158 sider

Dorte tager hver dag med 
toget til København, hvor 
hun burde følge sine timer 
på universitetet, men i stedet 
går i Scala for at få dagen til 
at gå. Der er så meget man 
burde gøre. Også skrive.

Helleberg, Maria
Alberto
Samleren, 2006. 382 sider

Biografisk roman om bil-
ledhuggeren Bertel Thor-
valdsen, der kom fra yderst 
fattige kår, men endte som 
verdens mest kendte kunst-
ner på sin tid.

Hemingway, Ernest
Der er ingen ende på Paris : 
den reviderede udgave
Lindhardt og Ringhof, 2013. 271 sider

Forfatterens (1898-1961) erin-
dringer fra sit ophold i Paris i 
årene 1921-1926 med omtale 
af sin begyndende litterære 
virksomhed og portrætter 
af nogle af de kollegaer 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 indremissionsk 
hjem i Vendsyssel. Han op-
dager sin lyst til og sit talent 
for at skrive, og får både 
sin Kirsten og et anerkendt 
forfatterskab. Men det krake-
lerer 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 
portræt af forfatteren Houel-
lebecq, 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 .

Jessen, Søren
Krumspring
Borgen, 2006. 225 sider

Åse Hertz er blevet lokket 
til Rom for at illustrere en 
roman, hun ikke har læst. 
Hun modtager kapitlerne 
drypvis, og på foruroligende 
vis omhandler de hændelser, 
hun umiddelbart forinden har 
oplevet eller kort efter kom-
mer ud for.

Kristín Marja Baldursdóttir
Karitas - kaos på lærred
Gyldendal, 2008. 548 sider

Karitas formår at løsrive sig 
fra famile- og forsørgerbån-
dene og dyrke sit maleri. I 
1945 forlader hun Island og 
drager til Paris, New York 
og Rom, hvor hun færdes i 
kunstnerkredse. Først som 
gammel vender hun tilbage 
til Island og familien. Bogen 
er efterfølgeren til Karitas 
uden titel, som forfatteren 
blev nomineret til Nordisk 
Råds Litteraturpris for i 2006.

Kjærstad, Jan
Normans område
Samleren, 2013. 332 sider

John Richard Norman er en 
succesfuld forlagsredaktør 
med et unikt øje for de 
bøger, der vil sælge. Men da 
han mister evnen til at læse, 
flygter han fra Oslo og søger 
til en fjerntliggende pynt. Så 
dukker en fremmed kvinde 
op og alting forandres.

Kushner, Rachel
Flammekasterne
Gyldendal, 2015. 407 sider

Besat af motorcykler og eks-
perimenterende kunst hvirv-
les den unge kvinde Reno ind 
i kunstnermiljøet i New York 
og den ældre mand Sandro.

McLain, Paula
Madame Hemingway 
People’s Press, 2013. 427 sider

I 1921 møder Hadley den unge 
Ernest Hemingway, der kæm-
per for at bryde igennem 
som forfatter. De forelsker 
sig, bliver gift og rejser sam-
men til Paris, hvor livet leves i 
overhalingsbanen.
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Oz, Amos
Vers om livet og døden
Gyldendal, 2009. 150 sider

Forfatteren er på vej til et 
møde, hvor hans nye roman 
skal præsenteres. Han har 
egentlig ikke lyst, så han 
forsøger at trække tiden ud 
ved at digte historier om de 
mennesker, han møder i lø-
bet af aftenen og det meste 
af natten.

Pérez-Reverte, Arturo
Den tålmodige snigskytte
Cicero, 2015. 221 sider

Sniper er en legendarisk graf-
fitikunstner, som ingen rigtig 
kender, men som er absolut 
trendsættende. Kunsthisto-
rikeren Lex påtager sig at 
opspore ham for et kunst-
forlag, men også andre er på 
sporet af ham.

Pouplier, Birgit
Kunst, kamp og kærlighed : 
en skæbnefortælling  
om kunstnerægteparret 
Jerichau og Baumann :  
romanbiografi

Vandkunsten, 2014. 339 sider : ill. 

Ved at sammenkæde brev-
vekslinger, skildres det 
stormfulde og svære ægte-
skab mellem maleren Elisa-
beth Baumann (1816-1881) og 
den depressive billedhugger 
Jens Adolf Jerichau (1816-
1883).

Raoul-Duval, Jacqueline
Skrevne kys når ikke frem : 
Kafka og kærligheden
Arvids, 2014. 215 sider

I Prag går en elegant mand 
rundt og lider. Nogle gange 
af livslede og elan, andre 
gange af voldsom kunst-
nerisk blokering. Men når 
diget brister og kærlighed 
eller besættelse tager over, 
skriver han nogle af de mest 
besættende og evigtgyldige 
tekster. Navnet er Kafka

Ruge, Eugen
Cabo de Gata
Batzer & Co, 2014. 191 sider

En mand sælger alle sine 
ejendele, opsiger sin lejlighed 
og rejser så fra byen uden at 
vide, hvor turen går hen. Han 
havner i Andalusien, hvor mø-
det med en kat måske giver 
hans liv en ny retning og løser 
op for hans skriveblokade.

Ruiz Zafón, Carlos
Englens spil
Lindhardt og Ringhof, 2009. 571 sider

David Martin er en ung 
ambitiøs forfatter, som i 
1920’ernes Barcelona indgår 
kontrakt med en mystisk for-
lægger om at skrive en bog. 
Det bliver en kontrakt med 
fatale følger.

Rødgaard, Danny
Forfatterdrømme
EC Edition, 2012. 225 sider

Journalisten Mads er i sit livs 
krise. Hvem er han, hvad vil 
han med livet og hvordan er 
det lige man bliver forfatter? 
Tag med på en spændende 
rejse i jagten på forfatterd-
rømmen og meningen med 
livet.

Saalbach, Astrid
Klapperslangen
Gyldendal, 2014. 189 sider

En dansk dramatiker rammer 
for alvor bunden kunstnerisk 
og menneskeligt, men kan en 
flugt til USA hjælpe hende på 
ret køl igen?     

Seksik, Laurent
Forudanelse om mørke
Arvids, 2013. 159 sider

Biografisk roman om de 
sidste måneder af forfatteren 
Stefan Zweigs liv i Brasilien, 
hvortil han på grund af nazis-
mens forfølgelser er flygtet. 
Man får et indblik i hans 
forfatterskab og hans møder 
med datidens intellektuelle.

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.

Smith, Amalie
Marble
Gladiator, 2014. 104 sider

I krydsklip mellem Marble, en 
antik marmorskulptur, der 
materialiserer sig som kunst-
studerende anno 2014, og bil-
ledhuggeren Anne Marie Carl 
Nielsen og hendes ophold i 
Athen i 1903, fortælles om 
farve og form, liv og død.

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 København. Et stærkt 
portræt af en selvstændig og 
utraditionel kvindes udfor-
dring; kærligheden til en 
kompromisløs kunstner

Webb, Katherine
En sang fra fortiden
Cicero, 2015. 404 sider

I Sydengland fascineres 14-
årige Mitzy i 1937 af kunstne-
ren Aubrey og hans familie. 
Mange år senere opsøger 
galleriejeren Zach egnen 
og begynder at grave i de 
gamle hemmeligheder. Han 
ender med at finde meget 
mere, end han havde turdet 
drømme om.
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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 komplika-
tioner.

Ahern, Cecelia
PS: Jeg elsker dig!
Bazar, 2009. 472 sider

30-årige Holly har mistet 
sin mand Gerry og er gået 
helt i sort. Men så dukker 10 
månedsbreve op, som Gerry 
skrev kort før sin død, og 
med dem og venindernes 
selvironiske og galgenhumo-
ristiske hjælp fortsætter livet.

Andersson, Lena
Brugstyveri :  
en roman om kærlighed
Batzer & Co, 2014. 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.

Baker, Jo
Huset Longbourn
Gyldendal, 2014. 399 sider

Downstairs-historie som gi-
ver et helt nyt perspektiv på 
upstairs-historien i ”Stolthed 
og fordom”. En velskrevet, 
spændende og rørende 
fortælling om livet for foden 
af trappen i Mr. og Mrs. Ben-
nets husholdning.

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.

Bracker, Morten
Dødedansen 
Nordrose, 2014. 375 sider

Stephan Valentin har 24 
minutter tilbage af sit liv. Kan 
han i dette tidsrum nå at få 
fortalt sin hustru, hvor meget 
han elsker hende og kan han 
nå at gøre op med alle de 
dæmoner, der har jaget ham 
gennem hele livet?

Brontë, Emily
Stormfulde højder 
Rosinante, 2009. 334 sider

Kærligheden mellem Cathe-
rine og hittebarnet Heathcliff 
bestemmer skæbnen for en 
slægt fra Yorkshire i begyn-
delsen af 1800-tallet.

Dillon, Lucy
Ensomme hjerter  
og herreløse hunde
Bazar, 2014. 470 sider

39-årige Rachel fra London 
arver et hundeinternat og 
flytter på landet for at finde 
fodfæste, efter at hendes 
kæreste gennem ti år plud-
selig hellere vil prioritere ko-
nen. Hun skal beslutte sig for, 
om hun vil drive stedet, der 
også byder på en irriterende 
dyrlæge.

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 følelsesmæs-
sige og intellektuelt svære 
udfordringer.

García Márquez, Gabriel 
Kærlighed i koleraens tid
Samleren, 2008. 431 sider

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

Gardell, Jonas
Tør aldrig tårer bort  
uden handsker 
Tiderne Skifter, 2013. 291 sider

Kærligheden. Trods samfun-
dets og familiernes modvilje 
drages Benjamin og Rasmus 
mod Stockholm og mod hin-
anden. De er dog uvidende 
om, at AIDS-smitten også er 
ved at bane sig vej til Sverige. 
Første bind i serien.

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

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.

Green, John
En flænge i himlen
Politiken, 2014. 334 sider

16-årige Hazel er dødssyg af 
kræft. Hun forelsker sig i 17-
årige Augustus som ligeledes 
er kræftsyg. Sammen oplever 
de deres første forelskelse, 
inden døden skiller dem.

Kærlighed



89 89

Hamberg, Emma
Hjerter i brand  
(må ikke slukkes!)
Aronsen, 2014. 486 sider

Tessan knokler med at 
istandsætte stationsbygnin-
gen i Rosengädda, hvor hun 
vil indrette restaurant. Hun 
får hjælp af den deprimerede 
brandinspektør Johnny, men 
til en fest møder de den vel-
havende Rafael og rodes ind 
i et trekantsdrama, der truer 
deres venskab. Anden del af: 
Næste stop Rosengädda!

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.

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.

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.

Levithan, David
Hver dag
Gyldendal, 2013. 338 sider

A er hverken dreng eller pige. 
Hver eneste dag vågner A op 
i en ny krop. Nye tanker, nye 
mennesker og nye indtryk. 
Men inderst inde er A også 
sin helt egen og der kom-
mer for alvor gang i A’s liv, 
da A forelsker sig i pigen 
Rhiannon, der gengælder 
følelserne. Men hvordan kan 
en sådan kærlighed fungere 
i praksis?

Mack, Karen
Freuds elskerinde 
Klim, 2014. 355 sider

Den unge, begavede Minna 
Bernays søger tilflugt hos 
sin søster Martha og hendes 
mand Sigmund Freud, da hun 
mister sit arbejde som guver-
nante. Minna drages af den 
fascinerende Sigmund, og de 
to indleder et kærlighedsfor-
hold. Et kompliceret forhold, 
der skal blive Minnas skæbne 
på godt og ondt.

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 kommer 
derfor som et chok, da hun 
opdager, at manden er dræbt 
ved et brutalt overfald.

Montefiore, Simon Sebag
En vinternat 
Gad, 2014. 488 sider

Moskva 1945. På en skole 
for elitens børn, er der en 
klub der hylder litteraturen 
og kærligheden. Men så dør 
to af klubbens medlemmer 
og en absurd proces fra 
regeringens side påbegyn-
des. Samtidig blomstrer 
kærligheden i flere forskellige 
sammenhænge.

Moyes, Jojo
Det sidste brev fra din elsker
Cicero, 2014. 493 sider

En romantisk fortælling om 
to forhold. Som journalist 
falder Ellie over et kærlig-
hedsbrev og afdækker et 
kærlighedsforhold fra 1960, 
hvor den nygifte overklas-
sekvinde Jennifer har en 
affære. Ellie er selv ulykkeligt 
forelsket i en gift mand.

Moyes, Jojo
Honeymoon i Paris
Cicero, 2014. 118 sider

Året er 1912. Sophie forel-
sker sig dybt i kunstneren 
Edouard, men det er svært 
at elske på tværs af klasser 
og Sophies kærlighed sættes 
på prøve. Et lille århundrede 
senere er Liv på en trist bryl-
lupsrejse til Paris. På et mu-
seum fanger Sophies portræt 
hendes interesse.

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.
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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 flyveleder, 
lærer Providence selv at 
flyve. Men er historien sand?

Renberg, Tore 
Vi ses i morgen 
Gyldendal, 2014. 558 sider

I Stavanger i Norge krydser 
en række personer hinan-
dens spor, da den enlige far 
Pål skal forsøge at komme 
sin bundløse gæld til livs, 
mens en kriminel bande skal 
finde deres ståsted i den 
moderne verden, og nogle 
unge mennesker kæmper for 
kærligheden.

Riley, Lucinda
Lavendelhaven
Turbulenz, 2014. 559 sider

Da Emilies mor dør arver hun 
et slot i Sydfrankrig. Hun 
bliver gift med en engelsk 
kunsthandler og opdager, 
at hans mormor opholdt sig 
på slottets vingård under 2. 
verdenskrig. Hvad skete der 
dengang? Og har ægteman-
den giftet sig af andet end 
kærlighed?     

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 revolution 
bor, mødes og forelsker sig 
i byen Baku. I grænselandet 
mellem Europa og Asien er 
de symbolet på de to forskel-
lige kulturer, religioner og 
verdensopfattelser.

Schrøder, Regitze
Når tavshed taler
Lindhardt og Ringhof, 2013. 238 sider

Roman om en hustru, en 
elskerinde og en datters 
forhold til en mand. Om kær-
lighed, der besværliggøres 
af 2. verdenskrigs komme og 
om tre forskellige opfattelser 
af samme mand over tid.

Simsion, Graeme
Projekt Rosie
Lindhardt og Ringhof, 2013. 375 sider

Da den socialt handicappede 
Don beslutter at finde en 
kæreste, udarbejder han et 
spørgeskema og iværksæt-
ter ”Projekt Kone”. Rosie er 
lige det modsatte af, hvad 
han søger. Men et venskab 
opstår mellem dem, og Don 
begynder at opleve følelser, 
som han ikke kan forstå.

Steel, Danielle
Et perfekt liv
Lindhardt og Ringhof, 2014. 295 sider

Den succesfulde tv-værtinde 
Blaise lever udadtil et perfekt 
liv. Men da den blinde datter 
sammen med sin hjælper 
Simon flytter ind, begynder 
facaden at krakelere. Simon 
er 15 år yngre end Blaise, men 
de føler sig alligevel tiltruk-
ket af hinanden. Har deres 
kærlighed en chance?

Sullivan, J. Courtney
Forbindelser
Klim, 2013. 407 sider

Tekstforfatteren Mary 
Frances skriver en nat i 1947 
sloganet ”A diamond is 
forever” for et diamantfirma. 
Hun er én ud af fem fortæl-
lerstemmer, der alle med 
diamantringen som bindeled-
det fortæller om ægteskab 
kærlighed og romantiske 
forestillinger i USA fra 
1950’erne og op til i dag.

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 København. Et stærkt 
portræt af en selvstændig og 
utraditionel kvindes udfor-
dring; kærligheden til en 
kompromisløs kunstner.

Ørstavik, Hanne
Der findes en stor åben  
plads i Bordeaux
Gyldendal, 2014. 215 sider

Mens Ruth forbereder en 
kunstudstilling i Bordeaux, 
kredser hendes tanker om 
kæresten Johannes. Kommer 
han til ferniseringen?
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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 fami-
lie. 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, 
Christian den 7., bliver under 
en rejse gode venner med 
livlægen Struensee. Struen-
see er meget behjælpelig 
med mange ting og det bliver 
skæbnesvangert.

Kirch, Kirsten 
En gave til min kone
Herning : 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 hi-
storie om mødet med mange 
kendte kultur-personligheder 
fra 1800-tallets København. 
Findes også som bog med cd. 

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 præsenterer 
hende for familien. Men efter 
en tid bliver Maria underlig. 
Det viser sig at hun har forel-
sket 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.

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-hjæl-
peren Kammas brevsprække, 
begynder hun at grave i 
sagen. Billedet forestiller fire 
piger. Hen over brystet på 
tre af pigerne er der tegnet 
sorte kors.

Nyegaard, Søren
Modstand
Nyt Dansk Litteraturselskab,  
Bibliodan, 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.

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 tilnær-
melser 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
Nyt Dansk Litteraturselskab,  
Bibliodan, 2013. 133 sider

I glarmesterfamilien Norm-
sted er det i 1915 husfaderen, 
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 byt-
tet med en kopi. Men kan de 
også narre både det franske 
og det danske politi?

Letlæst 
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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?     

Brun, Lisbeth
Resten af livet
Gyldendal, 2014. 251 sider

Helle overtager Fjordager-
holm og gør sit sidste forsøg 
på at passe ind i livet og med 
sin biologiske familie. Sidste 
selvstændige del af Vejs 
ende, Det du mister og Som 
brødre vi dele.

Dyrvig, Sander
Drømmefanger
Valeta, 2014. 315 sider

27-årige Martin ligger i sin 
seng og ser tilbage på sit liv, 
for dog at finde bare noget 
han kan være stolt af som 
værn mod meningsløsheden 
og formålsløsheden.

Ferrante, Elena
Historien om et nyt navn: 
ungdom
C&K, 2014. 558 sider

I 1960’ernes Napoli går Elena 
i gymnasiet, mens veninden 
Lila har giftet sig med den 
velhavende Stefano. Lila er 
ulykkelig i sit ægteskab, og 
under et sommerophold på 
Ischia forelsker hun sig i Nino 
Sarratore, som også Elena er 
hemmeligt forelsket i. Andet 
bind af Napoli-romanerne.

Franck, Julia
Kærlighedstjener
Batzer & Co, 2014. 306 sider

Efter Charlottes død flytter 
Beyla ind i hendes lejlighed 
og overtager både hendes 
ting og hendes liv, herunder 
blandt andet den mystiske 
underbo Albert. De indleder 
et kærlighedsforhold. Dog er 
Albert ikke den, hun troede 
han var.

Garmark, David
Drengen, der aldrig  
kom hjem
Turbine, 2015. 323 sider

20-årige Emil rejser til Paris 
for at blive skuespiller. Her 
lever han et lidt udsvævende 
liv, men finder også kær-
ligheden. Pludselig en dag 
forsvinder han, og først 20 år 
efter lykkes det hans bror at 
finde et spor efter Emil.

Glinvad, Simon
Min grønne himmel
Batzer & Co, 2013. 232 sider

Den mandlige hovedperson 
på 60 år valgte 10 år tidligere 
en isoleret tilværelse langt 
ude på landet efter at han 
forlod sin kone og søn. Plud-
selig en dag får han besked 
om at hans søn er død, hvor-
efter en historie om fædre, 
sønner og svigt oprulles.

Holm, Benn Q.
Manden i glasset
Lindhardt og Ringhof, 2014. 314 sider

Giovanni har levet i overha-
lingsbanen med international 
våbenhandel, masser af 
penge, kvinder, sprut og 
smøger. Nu er han midald-
rende, ensom og slidt. Han 
vender hjem til Danmark, 
hvor han reflekterer over sit 
liv, og hvad det hele skulle 
gøre godt for.

Hope, Anna
De savnede
Klim, 2014. 280 sider

Året er 1920. Hetties bror 
overlevede krigen, men er 
nedbrudt. Evelyn mistede 
sin kæreste og Ada sin søn. 
Kvindeskæbnerne bindes 
sammen, da der dukker en 
dørsælger op i Adas hjem 
med en hemmelighed.

Johansen, Anders 
Alle de brugte dage 
Modtryk, 2014. 318 sider

Generationsroman om knap 
60-årige Henry, der ser 
tilbage på et liv, hvor han 
aldrig er blevet rigtig voksen. 
Om årene under ungdoms-
oprøret med forelskelse og 
forfatterdrømme, universi-
tetsuddannelse og marxistisk 
ideologikritik og om en per-
sonlig deroute med alkohol, 
skilsmisse og arbejdsløshed.

Jones, Brandon W.
Pigerne fra Nordkorea
Cicero, 2013. 425 sider

De unge kvinder Gyong-ho og 
Il-sun flygter fra et børne-
hjem i Nordkorea og ender 
som prostituerede først i 
Sydkorea og siden i USA. De 
undslipper bordellet, og hvor 
den ene klarer sig igennem 
med sin intelligens, bukker 
den anden under.

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.

Liv & skæbne
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Kristensen, Lis Vibeke
Kirsebærtiden
Modtryk, 2014. 340 sider

Hovedpersonen flygtede 
i slutningen af 1950’erne 
fra Østtyskland, hvor han 
efterlod sig elskerinder og en 
lovende teaterkarriere. Efter 
murens fald vender han til-
bage til Berlin, som gemmer 
på hemmeligheder, der giver 
ham håb om en lysere frem-
tid. Hvis han tør gribe den.

Leine, Kim
Afgrunden
Gyldendal, 2015. 595 sider

De to tvillingebrødre Kaj og 
Ib rejser til den finske borger-
krig i 1918, og krigens vold 
og meningsløsheder mærker 
dem for resten af livet. Ro-
manen følger deres historie 
op gennem mellemkrigstiden 
og den spirende nazisme og 
kulminerer under modstands-
kampen i København.

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 legekam-
meraten Shiva og drages 
som voksne mod hjemlandet, 
hvor De Tamilske Tigre og 
kvinden Saraswathi får indfly-
delse på deres skæbne     

Munksgaard, Torben
I virkeligheden
Lindhardt og Ringhof, 2014. 296 sider

Kollektivroman om studeren-
de, administrativt personale 
og undervisere på kunst-
retningen på Københavns 
Universitet. Fælles for disse 
personer er, at de gemmer 
på hemmeligheder og løgne, 
og egentligt ønsker et andet 
liv, end det, de lever.

Ozeki, Ruth L.
Tidens væsen
Tiderne Skifter, 2015. 441 sider

En Hello Kitty-madkasse 
driver op på stranden ved 
en lille ø i British Columbia, 
Canada. Japansk-amerikan-
ske Ruth finder i den blandt 
andet den 16-årige japanske 
Naos dagbog i et omslag af 
Prousts ”På sporet af den 
tabte tid”.

Peeters, Elvis
Tirsdag
Turbine, 2015. 184 sider

Om en enkelt dag i en ældre 
mands lidt trivielle tilværelse, 
hvor han tænker tilbage på et 
begivenhedsrigt liv. Manden 
har en fortid som brutal leje-
soldat i Belgisk Congo, men 
nu truer samfundet med at 
sende ham på plejehjem.

Rachman, Tom
Storhed og fald
Politiken, 2014. 374 sider

Originaltitel: The rise and fall 
of great powers
Den godt 30-årige Tooly ind-
leder i 2011 en odyssé i jagten 
på sin identitet og sandheden 
om sin opvækst. Det bliver et 
gensyn med de personer, der 
har taget sig af hende samt 
tilbageblik til 1988 og den 
mellemliggende tid.

Robak, Michael
Hele byen ved det
Gyldendal, 2014. 282 sider

Fyrreårige Tommy har 
arbejdet på statsradioen, 
men er nu blevet fyret. Hans 
kæreste har forladt ham og 
han prøver at dulme sin krise 
med tilfældig sex og alkohol. 
Men det, der virkelig virker er 
at sende afslørende ano-
nyme breve om andre folks 
utroskab.  I hvert fald for en 
stund.

Russell, Karen
Sumplandia!
Tiderne Skifter, 2014. 411 sider

Bigtree-familien driver en 
alligatorpark. Da moderen 
dør opstår problemer, og den 
13-årige Ava tager på en rejse 
ud i sumpen til den skræm-
mende egn Underverdenen 
i forsøget på at redde dem 
alle.

Saniee, Parinoush
Skæbnens bog : halvtreds 
års kvindeskæbne i Iran : 
roman
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 
forbundet med Irans politiske 
forhold.

Sansal, Boualem
Tilbage til rue Darwin 
Turbine, 2013. 209 sider

Ved sin mors død søger Yazid 
tilbage i barndomserindrin-
gerne og til sine rødder. En 
opvækst fuld af slet skjulte 
hemmeligheder og halve 
sandheder, har aldrig afslø-
ret, hvem der i virkeligheden 
var hans mor.

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.

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.

Wassmo, Herbjørg
Disse øjeblikke
Lindhardt og Ringhof, 2014. 286 sider

Den norske forfatters selv-
biografiske roman om en 
opvækst med overgreb, at 
blive mor som ganske ung, 
en krævende uddannelse og 
et ulykkeligt ægteskab.

Williams, John
Stoner
Lindhardt og Ringhof, 2014. 302 sider

Husmandssønnen Wil-
liam Stoner fra Missouri, 
USA, bliver i 1910 sendt på 
landbrugsskole men vælger 
litteraturens verden, bliver 
universitetslærer, og vender 
ikke senere tilbage til foræl-
drenes gård.
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Bastian, Mirjam
Loretta
Rosinante, 2015. 381 sider

Roman om de menneskelige 
relationer vi støder ind i igen-
nem livet og hvordan de kan 
snøre sig ind i hinanden.

Bengtsson, Jonas T.
Submarino
People’s Press, 2007. 390 sider

Nick er vred og selvdestruktiv 
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.

Burroughs, William S.
Junkie
Løvens Forlag, 2013. 162 sider

Den privilegerede Willam 
Lees bekendtskab med narko 
bliver skæbnesvangert og 
på hans tur mod samfundets 
bund opdager han et USA i 
forfald. Tidligere udgivet som 
del af Junkie og uddrag af 
Yage-brevene i 1966.  Bogen 
er anden del i serien Mester-
lige debuter fra Løvens forlag 
og er en milepæl inden for 
beatgenren.

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.

Lee, Mara
Future perfect
Rosinante, 2015. 420 sider

Tre unge outsidere er vokset 
op med omsorgssvigt i en 
lille skånsk by. De føler sig 
anderledes og forbindes af 
en næsten sygelig kærlighed. 
Det ender med en katastrofe 
og de spredes fysisk, men 
ikke i sindet.

Leine, Kim
Kalak
Gyldendal, 2007. 344 sider

Kim kommer som 17-årig til 
København for at bo hos sin 
far, der udsætter ham for 
seksuelt misbrug camou-
fleret som kærlighed. Som 
færdiguddannet sygeplejer-
ske kommer han til Grønland, 
som han falder totalt for, 
men opgøret med offerrol-
len bringer ham ud og ind af 
misbrug.

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.

Lundberg, Kristian
En hjemby :  
fortællingen om at færdes 
gennem klassemørket
Møller, 2014. 232 sider

Selvbiografisk roman fra 
Malmø om en barndom i et 
socialt belastet boligkvar-
ter. Her gør fattigdom og 
omsorgssvigt børnene til 
nemme ofre for seksuelt 
misbrug, og de præges for 
livet med dårligt selvværd, 
ensomhed, misbrug og psy-
kisk sårbarhed.

Nielsen, Emma Elisabeth
Den med Richard Lange
Gyldendal, 2015. 261 sider

Roman, der fra drengen Eigils 
fortællervinkel beskriver en 
families følelsesmæssige 
kaos efter farens forsvinden.

Nygaard, Mads
Frø
People’s Press, 2015. 313 sider

Knudemanden og frømands-
soldaten Fritjof er i et dys-
funktionelt ægteskab med 
Solveig fra Hirtshals. Deres 
barn Svend får ingen god 
barndom, og det giver senere 
stof til Svends børnebog, 
som hans egen datter ikke 
bryder sig om.

Misbrug & svigt 

Skyggebjerg, Jacob
Vor tids helt
Gladiator, 2013. 252 sider

Jacob vokser op som en ener 
i en dysfunktionel familie på 
Horsensegnen på kanten af 
loven og i blandingsmisbrug. 
I København oplever han en 
stor - men uigengældt - kær-
lighed til studiekammeraten 
Carina.

St. Aubyn, Edward
Glem det ;  
Dårligt nyt ;  
En smule håb
Gad, 2015. 450 sider

Selvbiografisk fortælling fra 
den engelske overklasse med 
pædofili, stofmisbrug, snob-
beri og dekadent tomhed. 
Første del af Patrick Melrose-
romanerne.

Watson, Christie
Elskede Elijah
Cicero, 2014. 332 sider

7-årige Elijah bliver adopte-
ret af en kærlig familie efter 
at have oplevet grusom 
omsorgssvigt i sin tidlige 
barndom. Men hvordan skal 
det gå, når man har en ond 
troldmand indeni sig?
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Barnes, Julian
Puls
Tiderne Skifter, 2014. 237 sider

14 noveller der kredser om 
mennesker i midtvejskrise, 
vanskelige parhold, ægteska-
ber og alt det usagte. Man 
møder bl.a. fraskilte mænd 
på jagt efter bekræftigelse 
og vennepar som kan snakke 
om alt og især politik og sex, 
men netop ikke om kærlig-
heden.

Díaz, Junot
Sådan mister du hende : 
fortællinger
Gyldendal, 2013. 246 sider

Ni fortællinger om kærlighed, 
lykkelig som ulykkelig, liden-
skab og utroskab.

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.

Fitzgerald, F. Scott
Historier fra jazztiden :  
noveller 1920-39
Lindhardt og Ringhof, 2013. 293 sider

Noveller der beskriver, 
hvordan de brølende tyveres 
hektiske og glamourøse liv i 
den nyrige klasse afløses af 
rodløshed og livslede under 
1930’ernes økonomiske 
depression.

Hesselholdt, Christina
Agterudsejlet :  
en fortællekreds
Rosinante, 2014. 85 sider

Camilla lever med sin sorg 
over moderens død og æg-
teskabets opløsning alene i 
moderens tidligere sommer-
hus, men vennerne er der. 
Alma får hende med på en 
rejse til New York, og så sker 
der noget.

Jensen, Peder Frederik
Banedanmark
Samleren, 2014. 137 sider

25 korte, minimalistiske no-
veller forfattet på togstræk-
ninger til og fra København. 
Der beskrives mange forskel-
lige miljøer dog oftest et 
maskulint univers, hvor der 
makkes med biler, sprøjtela-
keres og repareres stort og 
småt, alt i mens livets store 
spørgsmål trænger sig på.

Jessen, Ida
Postkort til Annie
Gyldendal, 2013. 220 sider

Seks noveller med ensomme 
kvinder som hovedpersoner. 
Novellerne tager udgangs-
punkt i det stille hverdagsliv, 
hvor en uventet begivenhed 
kan tvinge kvinderne til at 
træffe forkerte valg. Som 
oftest på baggrund af ugen-
gældt kærlighed til deres 
ægtemænd, kærester eller 
sønner.

Mann, Thomas
Sene fortællinger 1919-1953
Gyldendal, 2013. 366 sider

Thomas Manns fortællinger 
udgivet i perioden 1919-
1953, som er skrevet delvist 
i landflygtighed på flugt fra 
nazismen, viser bredden og 
dybden i den modne forfat-
ters forfatterskab.

Munro, Alice
For meget lykke
Gyldendal, 2013. 350 sider

Med sin skarpe pen leverer 
forfatteren stærke psykologi-
ske dramaer om menneske-
lige relationer i genkendelige 
temaer med et tvist.

Nors, Dorthe
Kantslag
Samleren, 2014. 147 sider

15 grumme og satiriske novel-
ler der med udgangspunkt i 
en velkendt hverdag skildrer 
mennesker på kanten og 
skårede eksistenser.

Oz, Amos
Mellem venner
Gyldendal, 2014. 194 sider

Noveller. Indlevede skildrin-
ger af ensomme og længsels-
fulde mennesker i en israelsk 
kibbutz i 1950’erne, hvor 
fællesskabet ellers er et af 
målene med tilværelsen.

Setz, Clemens J.
Kærligheden på  
Mahlstädterbarnets tid
Vandkunsten, 2014. 282 sider

18 foruroligende og til tider 
bizarre noveller om menne-
sker, der overskrider deres 
egne eller andres grænser 
fysisk, psykisk eller seksuelt. 
Der er en underliggende 
utryg stemning i et ellers 
almindeligt hverdagsmiljø, 
hvor noget skævt eller unor-
malt finder sted.

Sonnergaard, Jan
Otte opbyggelige  
fortællinger om  
kærlighed og mad og  
fremmede byer : Paris, Rom, 
Tbilisi, Prag, Saint-Nazaire, 
Berlin, Amager

Gyldendal, 2013. 510 sider

Otte fortællinger hvor 
man(d) følger hovedperso-
nernes liv, eventyr i forskel-
lige miljøer i europæiske 
storbyer.

Noveller 
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Askov, Stine
Kaninens år
Gyldendal, 2014. 284 sider

Trines ægteskab er forkert; 
hun er forkert, han er forkert. 
Da hun endelig tager springet 
og flytter på landet med bør-
nene, er verden stadig ikke 
rigtig. Men er genoptagelse 
af forholdet så den rigtige 
løsning?

Brask, Morten
En pige og en dreng
Politiken, 2013. 218 sider

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

Brun, Lisbeth
Det du mister
Gyldendal, 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 går-
dens drift, bliver Marie mere 
og mere frustreret.

Bruun, Ulla
Syvmiledrømmen
Hovedland, 2014. 388 sider

I 1969 mødes to unge ny-
bagte forældrepar tilfældigt 
på fødestuen og bliver ven-
ner. Drømmen om et bedre 
samfund har de til fælles, 
og de enes om at flytte i kol-
lektiv sammen for at dyrke 
fællesskabet og droppe det 
småborgerlige parforhold.

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 midaldrendes 
livskrise.

Dencik, Daniel
Anden person ental
Gyldendal, 2014. 271 sider

Alexander har tvillinger med 
en svensk kvinde. Den fælles 
forældremyndighed fungerer 
indtil kvinden indgiver en 
anklage mod manden om 
mishandling af børnene. 
Herefter viser det svenske 
system sig svært at kæmpe 
imod.

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?

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.

Fox, Paula
Desperate personer
Ries, 2007. 218 sider

I New York i 1960’erne bliver 
Sophie og Otto Bentwood 
brat revet ud af deres solide, 
gode liv, da en række my-
stiske hændelser begynder 
at ske omkring dem; de opda-
ger at ikke blot samfundet 
men også deres ægteskab er 
i opløsning.

Friis, Anna
Vi er da voksne mennesker
Gyldendal, 2011. 202 sider

Mia skriver speciale, Kristian 
arbejder som tjener, de 
er begge i 20’erne og bor 
sammen i Århus. Deres liv 
er nemt, men de frustreres 
over ikke at leve op til deres 
egne forestillinger om det 
succesfulde liv.

Gade, Marianne
Den tomme stol
Autor, 2012. 204 sider

Historien om det veletable-
rede ægtepar med adskil-
lige år sammen og deres 
midtvejskrise med kærlighed, 
sidespring og en aldrig bear-
bejdet ungdomskærlighed.

Parforhold & skilsmisse
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Gaige, Amity
Forsvindinger
Lindhardt og Ringhof, 2013. 297 sider

Mod sin vilje bliver Eric Ken-
nedy skilt og opnår ikke ret 
meget samkvem med sin 
6-årige datter. I fængslet 
skriver han om den pludse-
lige indskydelse, som fik ham 
til at tage på en lille ferie med 
datteren, men som ekskonen 
opfattede som kidnapning.

Genova, Lisa
Livet efter dig
Cicero, 2013. 348 sider

Beth smider sin utro mand ud 
og kæmper for et nyt liv for 
sig selv og sine døtre. Olivia 
er blevet separeret, efter 
hendes lille autistiske søn er 
død. De bor begge på øen 
Nantucket, og mødet med 
hinanden giver dem begge 
livsmodet tilbage.

Grünfeld, Katrine
Et hjem i Mørke
Gyldendal, 2012. 136 sider

Mos og Pelle flytter fra Kø-
benhavn til Mørke i Jylland, 
hvor Mos har arvet et hus. 
Imens Mos sætter køkkenet 
i stand og drømmer om fami-
lieliv og børn, sætter kvinden 
Pelle sig ofte ind i skabet og 
holder fremtiden på afstand.

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.

Hammann, Kirsten
Alene hjemme
Gyldendal, 2015. 312 sider

Sara er i slutningen af 
trediverne, 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, A. S. A.
Den tavse kvinde
Politiken, 2015. 270 sider

Ægteskabeligt drama om 
psykologen Jodi og hendes 
mand Todd, som på overfla-
den lever i et lykkeligt ægte-
skab. Men da Todd gør sin 
vens datter gravid og vil gifte 
sig med hende, står Jodi til at 
miste alt og hun arrangerer 
mordet på sin mand.

Holst, Kamilla Hega
På træk 
Samleren, 2015. 293 sider

Roman, der beskriver en ung 
kvindes personlige deroute 
i en blanding af sex, svigt og 
hykleri.

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 kvindelighe-
dens væsen.

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.

Jakob, Nis
Mænd i frit fald
Billige eBøger, 2013. 386 sider

Humoristisk og tragisk 
fortælling om mænd, der har 
mistet fodfæstet i kampen 
om og mod kvinderne i deres 
liv.

Jessen, Ida
Ramt af ingenting :  
en glemmebog
Gyldendal, 2012. 67 sider

En kvinde forsøger at finde 
rodfæste efter et forlist æg-
teskab, og hun har stadig 
mange følelser i klemme i 
forhold til sin eksmand.

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.

Kramhøft, Janus
Et andet land
Tiderne Skifter, 2015. 326 sider

Den danske jeg-fortæller er 
omkring 40 og lever med 
kone og to børn i Oslo. De 
elsker hinanden og har deres 
op- og nedture, men alt 
står åbent da han pludselig 
forelsker sig i en langt yngre 
dansk kvinde.

Lindstrøm, Merethe
Dage i stilhedens historie
Tiderne Skifter, 2012. 219 sider

Et midaldrende ægtepar le-
ver i en verden af tavshed og 
fortielse. Bag overfladen og 
igennem antydningens kunst 
skjuler sig dog en afgørende 
familiesandhed med rødder 
tilbage til Nazityskland.
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Loe, Erlend
Kvinden flytter ind
Gyldendal, 2007. 158 sider

Den navnløse, flegmatiske 
unge mands forhold til 
Marianne, som uden varsel 
er flyttet ind hos ham. Han 
er den tavse type, hun den 
snakkesalige. Efter en tur til 
Europa, forlader hun ham 
gradvist til fordel for en an-
den, og først da bliver han for 
alvor forelsket i hende.

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 em-
bede. De lever i ægteskabe-
lige lykke, men så brister isen, 
og alt er pludselig ulykke.

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 kæm-
per for at bryde igennem 
som forfatter. De forelsker 
sig, bliver gift og rejser sam-
men til Paris, hvor livet leves i 
overhalingsbanen.

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.

Noble, Elizabeth
Fortiden tur/retur
NB Books, 2011. 336 sider

Susannah lever sammen 
med Doug på 8. år. Han er 
uengageret, og hans dele-
børn dominerer hjemmelivet. 
Da Susannah genser sin 
ungdoms elskede, Rob, må 
hun tage sit liv op til revision. 
Men så gifter Rob sig, og de 
nemme løsninger er pludselig 
ikke så nemme mere.

Ravn, Malene
Det eneste rigtige
Gyldendal, 2014. 182 sider

Marie banker på Ninas dør. I 
hånden har hun Ninas mands 
tegnebog og muligvis også 
hans barn i maven. Marie 
flytter ind hos parret og et 
psykologisk trekantsdrama 
begynder.

Salter, James
Lysår
Klim, 2012. 300 sider

Nedra stræber efter frihed og 
forlader sin ægtemand Viri. 
De har begge haft elskere, 
men især for Viri bliver brud-
det svært. En fortælling 
om brudte relationer og at 
turde leve sine drømme ud 
og siden blive indhentet af 
forfaldet.

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.

Shah, Saira
Mit år med Freya
Cicero, 2013. 379 sider

Anna og Tobias drømmer 
om at flytte til Provence med 
deres nyfødte datter Freya. 
Alt ændrer sig imidlertid, 
da det viser sig, at Freya er 
slemt hjerneskadet og både 
Tobias og Anna må kæmpe 
med næb og kløer for deres 
datter, men også for ikke at 
miste sig selv og hinanden 
undervejs.

Straub, Emma
Feriegæsterne
Gad, 2015. 317 sider

Newyorkerfamilien Post skal 
på ferie på det skønne Mal-
lorca. Men der er kommet 
skår i både ferieglæde og æg-
teskab på grund af utroskab.

Weitze, Charlotte
Harzen-sanger
Samleren, 2013. 234 sider

I skolegården sidder Hanna 
ensomt og synger under et 
træ. Niels sidder i træet og 
kikker på fugle. Det umage 
par får hurtigt et barn, Lisa, 
der som 15-årig forsvinder. 
Hanna leder efter hende, 
men det er svært at lede 
efter noget dyrebart.

Winding, Alberte
Tisvilde Strand
Politiken, 2008. 219 sider

Nyseparerede Rita forsøger 
at få hold på tilværelsen med 
eksmanden John, delebør-
nene Eigil og Lilje, elskeren 
Mogens og hans kone, og 
ikke mindst den mystiske 
mand i Rom.

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

Joan Castleman er på vej til 
Finland sammen med sin be-
rømte ægtemand, hvor han 
skal modtage en fornem lit-
teraturpris, da hun beslutter 
at ville skilles. Sent i livet har 
Joan fået nok af deres illuso-
riske ægteskab og rollen som 
den altopofrende hustru.

Yates, Richard
Revolutionary Road
Klim, 2009. 323 sider

April og Frank Wheeler er 
fanget i et skematisk og 
forudsigeligt forstadsliv i 
1950’ernes USA. De ønsker at 
forlade den trivielle spænde-
trøje og planlægger derfor 
at drage til Paris for at finde 
tilbage til deres individualitet, 
kunstneriske åre og uafhæn-
gighed, men så begynder 
tingene at ændre sig drastisk 
og skæbnesvangert for dem 
begge.
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Carrère, Emmanuel
Limonov
Tiderne Skifter, 2013. 373 sider

Biografisk roman om rus-
seren Eduard Limonovs 
meget sammensatte liv som 
kriminel, digter og politiker, 
herunder eksilet i New York, 
Paris-opholdet og deltagel-
sen som frivillig i Balkankri-
gen. Samtidig en beskrivelse 
af Sovjetunionens fald og det 
nye Ruslands problemer.

Dobbs, Michael
House of cards
Gyldendal, 2013. 398 sider

Efter et dårligt valg intrigeres 
der mod den konservative 
engelske premierminister og 
ved det efterfølgende for-
mandsvalg trækkes de store 
knive op af skuffen. Første 
del af House of cards.

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 efterforskning 
Deprez efterlod og hans 
forhold til den mystiske al-
banske fotograf Tereza Halili. 

Hjorth, Vigdis
Leve posthornet!
Turbine, 2014. 194 sider

Kommunikationsrådgiveren 
Ellinor er gået i stå i sit liv. Da 
hun overtager en opgave fra 
de postansattes fagforening 
om at undgå indførelsen af 
et EU-direktiv, møder hun 
skæbner, der vækker hendes 
engagement og livsglæde.

Holst, Hanne-Vibeke
Dronningeofret
Gyldendal, 2008. 660 sider

Dronningeofret er det afslut-
tende bind i Hanne-Vibeke 
Holsts trilogi om kvinder 
og magt i Danmark efter 
årtusindeskiftet. I kapløb 
med en snigende demens 
og racistiske terrortrusler 
kæmper den socialdemo-
kratiske formand Elizabeth 
Meyer for at bringe partiet 
tilbage til regeringsmagten 
og køre kronprinsessen 
Charlotte Damgaard i stilling. 
Forud for Dronningeofret er 
udkommet Kronprinsessen, 
2002 og Kongemordet, 2005, 
som kan læses uafhængigt af 
hinanden.

Krause-Kjær, Niels
Kongekabale
Gyldendal, 2000. 209 sider

Skildring af en virkelig 
beskidt magtkamp i et dansk 
politisk parti med mange 
lighedspunkter til Det Kon-
servative Folkeparti. Kampen 
starter, da partilederen Aksel 
Bruun kvæstes hårdt ved en 
bilulykke.

Malmose, Jesper
Borgen
Lindhardt og Ringhof, 2013. 389 sider

Baseret på originalmanus til 
tv-serien. Romanen fortæller 
om Birgitte Nyborgs første år 
som statsminister. Den tætte 
forbindelse mellem politik, 
spin og presse rækker langt 
ind i privatlivet, for magten 
har sine omkostninger.

Montefiore, Simon Sebag
En vinternat
Gad, 2014. 488 sider

Moskva 1945. På en skole 
for elitens børn, er der en 
klub der hylder litteraturen 
og kærligheden. Men så dør 
to af klubbens medlemmer 
og en absurd proces fra 
regeringens side påbegyn-
des. Samtidig blomstrer 
kærligheden i flere forskellige 
sammenhænge.

Müller, Herta
Hjertedyr
Gyldendal, 2014. 216 sider

Undertrykkelsen i Rumæ-
nien under Ceaucescu var 
forfærdelig, 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.

Park, David
Sandhedskommissæren
Jensen & Dalgaard, 2014. 389 sider

Under konflikten i Nordirland 
forsvandt en dreng på 15 år. 
Nu, næsten tyve år senere, 
forsøger sandhedskommis-
sion at finde frem til, hvad 
der skete med drengen. Det 
får store konsekvenser for 
fire mænd, der måske snart 
indhentes af fortiden.

Politik
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Psykologisk thriller 
Allarp, Anne Sofie
Hændelsen
People’s Press, 2012. 245 sider

Livet som nybagt mor i 
Madrid bliver ikke, som 
danske Cecilie havde forestil-
let sig. Især ikke da hendes 
ellers så charmerende mand 
udvikler sig til en psykopatisk 
hustyran, og noget over-
naturligt med katastrofale 
konsekvenser hjemsøger 
deres lejlighed.

Alvtegen, Karin
Sommerfugleeffekten
Tiderne Skifter, 2014. 275 sider

Bodil forlader sin mand, da 
hun får at vide at hun skal dø, 
datteren Viktoria bryder kon-
takten, og Andreas udvikler 
posttraumatisk stress efter et 
røveri. Tre mennesker når til 
et vendepunkt i deres liv.

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.

Atkinson, Kate
Familiehistorier
Lindhardt og Ringhof, 2006. 347 sider

Psykologisk thriller, hvor pri-
vatdetektiven Jackson Brodie 
skal opklare tre historiske sa-
ger: en 3 årig piges sporløse 
forsvinden, en tilsyneladende 
galnings nedslagtning af en 
ung pige på et advokatkontor 
og en ung mor, der er dømt 
for øksemord på sin mand, 
hvis datter er forsvundet.

Ballantyne, Lisa
Den skyldige
People’s Press, 2013. 401 sider

Da advokaten Daniel Hunter 
bliver forsvarer for den 
11-årige Sebastian Kroll, som 
står tiltalt for at have dræbt 
sin 8-årige kammerat på en 
legeplads, bliver han tvunget 
til at se sin egen fortid i 
øjnene.

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.

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 eftersøgning 
i gang. Med hver sit motiv 
søger flere personer Martins 
opmærksomhed.

Ellis, Bret Easton
American psycho
Schønberg, 1991. 472 sider

Hovedpersonen, Patrick Ba-
teman, er en ung finansmand 
i New York, og romanen 
registrerer minutiøst hans 
overfladiske yuppietilværelse 
og hans natlige eskapader af 
pervers sex, vold og mord.

Flanagan, Richard
Den ukendte terrorist
Tiderne Skifter, 2008. 279 sider

Den sanseløse frygt for terro-
risme, mediernes oppiskning 
af stemninger og lynjustits 
bliver til barsk virkelighed 
for en ung natklubdanser-
inde i Sydney, som efter et 
kort forhold til en mand, der 
mistænkes for planlægning 
af terrorangreb, pludselig 
opdager, at hun er landets 
mest eftersøgte person.

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?

Frimansson, Inger
Skyggen i vandet
Politiken, 2006. 315 sider

Justine har skilt sig af med et 
par af sine plageånder, men 
er aldrig blevet afsløret. 6 år 
senere, hvor livet er blevet 
roligere, og risikoen for opda-
gelse burde være ovre, truer 
fortiden alligevel med at ind-
hente hende. En selvstændig 
fortsættelse af Godnat, min 
elskede fra 1999.
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Harris, Thomas
Hannibal-trilogien :  
Den røde drage,  
Ondskabens øjne, Hannibal
Lindhardt og Ringhof, 2004. 1072 sider

Den røde drage: En tidligere 
FBI-mand Will Graham bliver 
kaldt tilbage fra sit velfortjen-
te otium for at jage endnu en 
psykopatisk massemorder. 
Han har tidligere fanget mas-
semorderen og psykiateren 
dr. Hannibal Lecter.
Ondskabens øjne: Psykolo-
gisk thriller om samspillet 
mellem en kvindelig FBI-elev 
og en bestialsk massemor-
der, som hun interviewer for 
at udnytte hans viden om 
abnorme menneskelige re-
aktioner i jagten på en anden 
morder.

Haynes, Elizabeth
Mørke afkroge
Hr. Ferdinand, 2012. 479 sider

Cathy er single, men møder 
drømmemanden i sit liv. 
Forholdet udvikler sig dog 
hurtigt til at blive domineret 
af kontrol og besættelse. 
Det lykkedes hende endelig 
at slippe væk, men fire år 
senere får hun en opringning, 
der ændrer det hele.

Jensen, Liz
De ubudne
Politiken, 2013. 254 sider

Verden over begynder små 
børn at angribe de voksne 
med fatale konsekvenser. 
Antropologen Hesketh Lock, 
der har Aspergers syndrom, 
finder en skræmmende sam-
menhæng imellem denne 
tilsyneladende umotiverede 
vold og flere tilfælde af sabo-
tage imod firmaer udført af 
ansatte, der begår selvmord 
efterfølgende.

Kendal, Claire
Bogen om dig
Lindhardt og Ringhof, 2014. 295 sider

Clarissa Bourne fortryder 
bitterligt, 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.

Koppel, Hans
Kom aldrig mere tilbage
People’sPress, 2014. 278 sider

Da Mike Zetterbergs kone 
Ylva en dag forsvinder spor-
løst rettes mistanken hurtigt 
mod ham selv, og Mikes liv 
forandres afgørende. Hvad 
ingen ved er, at Ylva bliver 
holdt fanget kun et stenkast 
fra sit hjem.

Koontz, Dean R.
Nådesløs
Cicero, 2010. 320 sider

Psykologisk thriller om 
succesforfatteren Cullen 
Greenwich, der får en enkelt 
ondskabsfuld anmeldelse og 
opsøger manden bag den. 
Det er starten på en nådesløs 
og voldelig menneskejagt, 
hvor alles liv er på spil i et dra-
matisk opgør med mystiske 
hændelser.

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.

Lane, Harriet
Aldrig uden dig
Gad, 2015. 275 sider

Frances tager sig af en dø-
ende bilist og bliver fascine-
ret 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?

Lehane, Dennis
Shutter Island
Lindhardt og Ringhof, 2009. 308 sider

Da to politifolk bliver sendt 
til den isolerede ø Shutter 
Island, hvor der findes et 
hospital for kriminelle sinds-
syge, for at finde en undslup-
pen fange, sætter det gang i 
mange forviklinger.

Lupton, Rosamund
Lyden af stilhed
Turbulenz, 2015. 349 sider

Hvor længe kan et menneske 
overleve i en snestorm i Alas-
ka? Et sted uden mennesker, 
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 uen-
delige timer i ødemarken.

McEwan, Ian
Evig kærlighed
Gyldendal, 1997. 258 sider

Psykologisk gyser om to 
mænd, der møder hinanden, 
da de begge er impliceret i en 
tragisk ulykke. For en af dem 
udvikler den tilfældige forbin-
delse sig til en besættende 
og efterhånden både voldelig 
og livstruende kærlighed.
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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. 

Pedersen, Irene
(Intet nummer)
Gyldendal, 2012. 351 sider

Johanne og Sander lever 
et fredeligt liv i Brønshøj 
med deres 7-årige søn, indtil 
nogen begynder at forfølge 
og chikanere dem på det 
groveste. Hvem er stalkerne, 
og hvor langt vil de gå? Og 
hvorfor?

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!

Reuter, Bjarne
Barolo Kvartetten
Gyldendal, 2002. 277 sider

Psykologisk thriller om Anne, 
der er gift med den 30 år 
ældre David. Hun indleder 
et forhold til en anden, og 
David ved det - måske. Deres 
omgangstone ændrer sig, og 
Anne og elskeren taler om at 
slå David ihjel ....

Rindell, Suzanne
En anden kvinde
Turbulenz, 2013. 380 sider

Den helt almindelige næsten 
lidt kedelige Rose arbejder på 
en politistation i 1920’ernes 
New York, men hele hendes 
liv forandres, da hun møder 
Odalie, som viser hende en 
helt anden verden med rig-
dom, mænd og smugkroer. 

Rostrup, Henriette
Skygger
Rosinante, 2011. 299 sider

Psykologisk thriller om en 
ung lokalpolitiker Benedikte, 
der kører en indvandrerdreng 
ned og flygter derfra. Tilbage 
står et vidne, en palæsti-
nensisk pige, som ønsker at 
fortie hændelsen, en lærer, 
der får nys om sagen, og Be-
nedikte, som martres af sin 
skyld og prøver at finde egne 
løsninger på problemet.

Sabroe, Morten
Det 13. spil
Politiken, 2010. 338 sider

Arthur Hellman burde have 
det gode liv. Men hans kone 
er fjern og har en affære, og 
hans 17-årige datter spiller 
et dødsensfarligt spil med 
en bestialsk spilstyrer. Da 
Arthur opdager begge dele, 
begynder hans liv at falde 
sammen, og langsomt sætter 
paranoiaen ind.

Slaughter, Karin
Genesis
Hr. Ferdinand, 2010. 473 sider

Thriller, hvor hovedpersoner-
ne fra forfatterens selvstæn-
dige serier mødes i en fælles 
jagt på en brutal sadistisk 
seriemorder.

Stevens, Chevy
Stadig savnet
Bazar, 2012. 325 sider

Da Annie O’Sullivan bliver 
bortført, begynder et mare-
ridt. Hun holdes indespær-
ret i en øde hytte, hvor 
psykisk terror og voldtægt 
er hverdagskost. Efter et 
års indespærring lykkes det 
mirakuløst Annie at und-
slippe, men faren er langt fra 
ovre og tingenes uhyggelige 
sammenhæng begynder 
langsomt at gå op for hende.

Thilliez, Franck
Skyggernes skov
Labyrint, 2012. 395 sider

Bedemanden og forfatteren 
David Miller bliver tilbudt et 
stort honorar af en rigmand, 
der ønsker at han skal skrive 
en roman til ham om serie-
morderen Bøddel 125, der 
døde 25 år tidligere. Miller 
accepterer og bosætter sig 
sammen med sin familie, 
rigmanden og dennes unge 
kæreste i en skovhytte langt 
fra alting. 

Unger, Lisa
Ophelia
Mrs. Robinson, 2012. 396 sider

Annie Powers har skiftet 
identitet efter mødet med 
en psykopatisk morder. Nu 
truer nogen hendes trygge 
familieliv i Florida. Er det en 
reel trussel, eller er Annie 
bare ved at blive skør?

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 myr-
det, og da politiet ikke kan 
finde morderen, starter hun 
sin egen efterforskning via en 
datingside. Men det bliver et 
farligt spil     

Willén, Liselott
Intet andet navn  
under himlen
Modtryk, 2012. 375 sider

En yngre karismatisk politiker 
får taget en spytprøve som 
tv-reklame for forslaget om 
et nationalt dna-register. 
Pludselig kobles hans dna til 
et barnemord 11 år tidligere. 
Hvad skal hans parti, hans hu-
stru og ikke mindst læserne 
tro?  
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Akhtar, Ayad
Tavshedens smerte
Politiken, 2012. 335 sider

Splittet mellem sin kulturelle 
baggrund og det omgivende 
samfunds kultur i skellet 
mellem barndommen og 
ungdomslivet, begår Hayat 
nogle frygtelige fejltagelser, 
der får konsekvenser for ham 
selv og de mennesker han 
holder af.     

Boianjiu, Shani
Det evige folk  
har ingen frygt
Gyldendal, 2013. 364 sider

Den israelsk-palæstinensiske 
konflikt med et kvindeligt 
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 ødelægger hele deres 
ungdom.

Enquist, Per Olov
Lewis rejse
Samleren, 2001. 477 sider

Skildring af vækkelsesbevæ-
gelsen i Sverige i 1900-tallet, 
med udgangspunkt i pin-
sebevægelsens leder, Lewi 
Pethrus’ liv og virke.

Flensted-Jensen, Elisabeth
Kystsanatoriet 
Tiderne Skifter, 2013. 123 sider

Sansemættet fortælling, som 
i korte prosastykker fortæller 
om en oprørsk piges opvækst 
i 1950’erne og 1960’erne i et 
stærkt kristent miljø, præget 
af skyld, skam og ensomhed.

Grjasnowa, Olga
Russeren er en,  
der elsker birketræer
C&K, 2013. 319 sider

Da Masjas tyske kæreste, 
Elias, pludselig dør krakelerer 
hendes verden. Som barn af 
russisk-jødiske indvandrere til 
Frankfurt bliver hun i tvivl om 
sin hjemstavn og identitet. 
Hendes rejse til Israel for at 
arbejde som tolk giver hende 
ikke et entydigt svar.

Holm, Espen
Kong Salomons sværd
Klim, 2013. 294 sider

Zev arbejder for den israelske 
sikkerhedstjeneste, og er en 
kontant agent, der ikke stiller 
spørgsmål. Da en uforklarlig 
lidelse rammer en række 
bosættelser, må Zev gå un-
dercover for at finde frem til 
kilden. Som opklaringsarbej-
det skrider frem vakler hans 
stålsatte tro på jødernes ret 
til landet, og Zev må træffe et 
skæbnesvangert valg for at 
redde befolkningen.

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 fabule-
rende og galgenhumoristiske 
sidespring i lyset af tragedien 
om en vildfaren baseball-bold 
og Guds mening med den.

Joinson, Suzanne
En cyklende dame i Kashgar
Turbulenz, 2013. 345 sider

Den unge Evangelina, der 
elsker at cykle, rejser i 
1920’erne til Østen for at mis-
sionere. De tre unge kvinder, 
der rejser sammen, er tæt på 
livet og døden. Hvordan det 
hænger sammen med den 
nutidige journalist Frieda og 
hendes liv i London, finder vi 
ud af til sidst.

Karnezis, Panos
Klosteret
Hr. Ferdinand, 2010. 324 sider

9 nonner lever et stille liv i 
et afsides kloster i Spanien 
i 1930’erne, indtil et nyfødt 
drengebarn bliver afleveret 
ved porten og splitter non-
nerne.

Kimpen, Geert
Kabbalisten
Bazar, 2007. 352 sider

Den unge jøde Chaim Vital 
har ambitioner om at blive en 
førende kabbalist og opar-
bejder et had/kærlighedsfor-
hold til sin læremester, hvis 
datter han også er ulykkeligt 
forelsket i.

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-
talsmanuskript ’Om englenes 
natur’ - og frem til Henrik 
Vankel som søger at sone 
sin forbrydelse. Anden del af 
Ude af verden.

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.

Religion
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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.

McCleen, Grace
Det herlige land
Gyldendal, 2013. 295 sider

10-årige Judith er som sin 
far stærkt troende. I skolen 
bliver hun mobbet og flygter 
hjemme ind i sin egen drøm-
meverden. Pludselig kan 
Judith udrette mirakler, og 
de to verdener bliver med 
fatale konsekvenser blandet 
sammen.

Madsen, Svend Åge
Mange sære ting for
Gyldendal, 2009. 410 sider

Den århusianske astronom 
Adam d’Eden har opdaget 
to såkaldte spejlplaneter der 
tilbagekaster levende billeder 
fra jorden for 2000 år siden. 
Men det er livsfarligt at rejse 
tvivl om jomfrufødsel og 
bibelens jesusbillede og at 
dokumentere det.

O’Connor, Flannery
Voldsmænd river det til sig
Arena, 2011. 284 sider

I 1950’ernes sydstater i USA 
bliver den unge Francis 
Tarwater modvilligt opdraget 
af sin far til at være kristen 
profet. Francis fornemmeste 
opgave skal være at få døbt 
den retarderede fætter Bis-
hop. Bishops ikke troende far 
er dog ikke meget for planen, 
og da Francis flytter ind efter 
sin fars død, begynder et 
mørkt og dystert drama i den 
sammenbragte familie.

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.

Rivers, Francine
Pigen under broen
Scandinavia, 2015. 496 sider

I 1940’erne findes Abra 
forladt under en bro. I 
hendes jagt på anerkendelse 
og kærlighed, brænder hun 
alle broer bag sig, og først 
for sent opdager hun hvilke 
omkostninger det har haft.

Robinson, Marilynne
Lila
Gyldendal, 2015. 260 sider

En dag ankommer en hjemløs 
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

Robinson, Marilynne
Gilead
Gyldendal, 2006. 222 sider

Pastor John Ames, som er 
blevet far i en sen alder, sæt-
ter sig ned og skriver et brev 
til sin søn, og fortæller om 
slægten, om tilværelsen i lille-
byen i Iowa, og om sine egne 
meninger med tilværelsen, 
som snart er ovre.

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 revolution 
bor, mødes og forelsker sig 
i byen Baku. I grænselandet 
mellem Europa og Asien er 
de symbolet på de to forskel-
lige kulturer, religioner og 
verdensopfattelser. Kurban 
Said er pseudonym for Lev 
Nussimbaum.

Saramago, José
Jesusevangeliet
Samleren, 1995. 376 sider

Beretningen om Jesu liv og 
død som kendt fra evange-
lierne, lagt i munden på en 
fortæller, som er med hele 
vejen og har sine egne kom-
mentarer til begivenhederne.

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.

Sturlese, Patricio
Den sjette vej
Jentas, 2013. 504 sider

Historisk spændingsroman 
om inkvisitoren Angelo 
DeGrasso, der sidst i 1500-
tallet trækker blodige spor 
gennem Frankrig og Italien 
i en hæsblæsende jagt på et 
mystisk relikvie, der kan true 
den katolske kirkes læresæt-
ninger.

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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Abrams, Douglas Carlton 
Don Juans hemmelige 
dagbog 
Politiken, 2007. 325 sider  

Om kvindebedåreren Don 
Juan og hans farverige 
liv, hvor det erotiske er i 
centrum, men da han møder 
Dona Ana, som han ikke uden 
videre kan få, møder han den 
ægte kærlighed og lærer, at 
troskab har betydning.

Adeline, L. Marie 
S.E.C.R.E.T. det  
hemmelige selskab 
Politiken, 2013. 317 sider  

Bind 2 Shared. Fortællingen 
om Cassie, der gennem 
det hemmelige selskab 
S.E.C.R.E.T. har udviklet sig 
personligt og ikke mindst 
seksuelt.

Andahazi, Federico 
Anatomen 
Gyldendal, 1997. 215 sider 

I 1500-tallets Italien bliver 
lægen Mateo Colón stillet 
for inkvisitionens domstol, 
fordi han udfordrer sin 
samtids kønsrollemønster og 
magtbalance ved at opdage 
kilden til kvinders kærlighed 
og seksualitet: klitoris.

Bach, Louise 
Standpunkt 
Nulpunkt, 2010. 198 sider  

18-årige Luna flytter på 
kollegium i Randers efter at 
have boet hos sin besværlige 
moster efter morens død. 
Hun er selvskadende og 
sexuelt aggressiv, og da hun 
forelsker sig i René, kommer 
hendes angst for følelses-
mæssig tilknytning på alvorlig 
prøve.

Banks, Maya 
Ild 
Pretty Ink, 2013. 339 sider

Rigmanden Ash har endnu 
ikke mødt sit livs kærlighed, 
men dette ændres da han 
møder den unge kunstner 
Josie. Ash forelsker sig, men 
i modsætning til hvad han er 
vant til, er Josie ikke så nem 
at få fat i som han har regnet 
med. Tredje del af Breathless.

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 uopmærk-
somhed får voldsomme 
konsekvenser. Kan ægte-
skabet 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 3 bind.

Cleland, John 
Fanny Hill - en  
glædespiges erindringer
Rosenkilde & Bahnhof, 2012. 262 sider 

Klassisk erotisk roman om 
en glædespiges oplevelser i 
1700-tallets London. 

Day, Sylvia 
Blottet for dig  
Politiken, 2012. 413 sider 

Erotisk roman om en ung 
kvinde, der møder en fanta-
stisk mand. De udvikler et 
brændende intenst seksuelt 
forhold, det kompliceres af 
hver deres dunkle fortid.

Day, Sylvia 
Bundet til dig 
Politiken, 2013. 436 sider 

Eva og Gideon begærer 
hinanden voldsomt, men 
forholdet har i fortiden stødt 
på mange barrierer. Måske 
de denne gang omsider kan 
få hinanden?  Tredje del af 
Blottet for dig. 

Day, Sylvia 
Fanget af dig 
Politiken, 2014. 428 sider  

Det er blevet hverdag i 
forholdet mellem Gideon og 
Eva. Kan forholdet overleve 
misforståelser, usikkerheder 
og hverdagens pres?  Fjerde 
bind i serien der begyndte 
med Blottet for dig. 

Day, Sylvia 
Spejlet i dig 
Politiken, 2012. 370 sider 

Eva og Gideon begærer hin-
anden voldsomt, og knokler 
hårdt for at få deres forhold 
til at fungere. Men deres 
fortid dukker op og blander 
sig, temperamentet går højt 
og løgnene trives. Anden del 
af Blottet for dig.

Day, Sylvia 
Tryllebundet 
Politiken, 2014. 180 sider 

Victoria har tidligere været 
bundet til en Mester, men 
er alene nu. Det magiske råd 
forsøger at indfange hende 
ved hjælp af Max. En stærk 
tiltrækning opstår mellem 
dem, og de nægter at skilles.

Seksualitet & erotik
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Drachmann, Neel 
Det bløde punkt
C&K, 2012. 143 sider

Kvinden Nell har et blødt 
punkt, både menneskeligt 
og seksuelt. Her er hendes 
livshistorie.

Duras, Marguerite 
Elskeren fra Nordkina 
Vandkunsten, 2012. 269 sider  

Filmisk fortalt selvbiografisk 
roman fra Indokina om en 
15-årig fransk piges smerte-
lige kærlighedsforhold til en 
kinesisk mand. 

Ekner, Hans-Erik  
Blot til lyst -  
erotiske fortællinger
Paludan, 2008. 192 sider  

22 erotiske noveller for 
begge køn.

Garbers, Lotte 
Prøverummet - erotiske 
fantasier for kvinder 
Pretty Ink, 2009. 122 sider  

10 noveller om kvinder, lyst, 
forførelse og erotik. Om den 
enlige kvinde, om hustruen, 
om elskerinden og om, hvad 
der sker i disse kvinders fan-
tasier, og hvad fantasierne 
kan udvikle sig til.

Gee, Sophie 
Årets skandale 
Politiken, 2008. 314 sider 

Sædeskildring fra London 
1711, hvor den smukke An-
nabella muntrer sig i diverse 
sovegemakker med Lord 
Petre, indtil romancen revner 
med et brag.

Grey, Sasha 
Juliette-selskabet 
Lindhardt og Ringhof, 2013. 281 sider 

Via en mystisk ny veninde 
indlemmes Catherine i et 
hemmeligt sexselskab. Da 
veninden forsvinder, forsø-
ger hun at finde frem til hvem 
disse folk egentlig er. 

Hagen, Christina 
Sexdronning 
Gyldendal, 2008. 153 sider  

Sarkastiske, humoristiske og 
fandenivoldske erotiske hi-
storier om kvinder og mænd, 
om misforståede situationer 
og følelsesmæssig famlen. 

Hirse, Maria 
Kan det være mit liv?
Lindhardt og Ringhof, 2009. 239 sider  

I dagbogsform fortæller Eva 
om sit singleliv. Fuldstændig 
ucensureret følger vi Eva i 12 
måneder, hendes jagt på en 
kæreste og hendes græn-
seoverskridende oplevelser 
med sex, sygdom og spiritua-
litet. Er anden del af romanen 
Få lidt stil! 

Holst, Kamilla Hega 
En kærlighedshistorie
Samleren, 2010. 173 sider  

Laura bor sammen med en 
15 år ældre forfatter og deres 
nyfødte søn på Nørrebro. 
Mens kæresten bliver mere 
og mere fraværende indleder 
Laura et kærlighedsforhold 
til den ældre mand, der bor i 
lejligheden ovenpå. 

James, E. L. 
Fifty shades - Fanget
Pretty Ink, 2012. 533 sider

Anastasia Steele, en uerfaren 
21-årig, falder med et brag for 
den smukke, rige, domine-
rende sexgud Christian Grey. 
Men hans trang til sadoma-
sochistisk sex skræmmer 
hende. Vil det lykkes at løsne 
knuderne i Christians sind og 
få et mere normalt forhold? 
Der er også to efterfølgende 
bind. 

Jelinek, Elfriede 
Spillelærerinden 
Tiderne Skifter, 2005. 273 sider  

Psykologisk portræt af en 
kvinde, voldsomt domineret 
af sin mor som hun bor sam-
men med i Wien, der søger 
sin egen identitet gennem et 
sadomasochistisk forhold til 
en elev.

Kanehara, Hitomi 
Slanger & piercinger 
Hr. Ferdinand, 2006. 127 sider  

Lui er en ung kvinde, der 
tiltrækkes af smerte, druk, 
vold og sex. Shiba er hendes 
sadistiske elsker, der tato-
verer hende og giver hende 
voldsomme piercinger.

Kenner, Julie 
Slip mig fri 
Politiken, 2013. 343 sider 

Erotisk roman med Nikki 
Fairchild og Damien Stark 
som hovedpersonerne, der 
forelsker sig hovedkulds i 
hinanden, og kaster sig ud 
i et stærkt erotisk, hektisk 
forhold.  Bind 1 i serien En 
Stark-roman.

Kenner, Julie 
Tag mig 
Politiken, 2014. 337 sider  

Nikkis kontraktforhold 
med Damian udløber, men 
i stedet for at gå bort med 
sin formue, vinder begæret 
over hende og de forsøger at 
have et regulært forhold, et 
forhold der både trues inde- 
og udefra og både af nutiden 
og fortiden. Bind 2 i serien En 
Stark-roman.

Kjeldberg, Ane-Marie 
Marcipansøstre
Facet, 2008. 211 sider  

Tre søstre og den yngstes 13-
årige veninde er i 1970’erne 
meget optaget af deres 
seksualitet. En 26-årig mand 
lokkes af de ældste ind i kred-
sen og forfører den 13-årige. 
Det får store og ubærlige 
konsekvenser. 

Kleypas, Lisa
Vinterens løfter
Pretty Ink, 2015. 314 sider

Efter en hel sæson uden bej-
lere er den uskyldige Evie de-
sperat 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 tilby-
der sig selv til den berygtede 
og notoriske skørtejæger 
Sebastian St. Vincent. 3 del i 
serien Wallflowers.
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Klougart, Josefine 
Hallerne 
Rosinante, 2011. 175 sider  

En lyrisk beskrivelse af et de-
struktivt forhold mellem en 
mand og en kvinde i Køben-
havn, der står som en kulisse 
med historiske bygninger og 
en natur, som beskrives med 
poetisk nærvær.

Marstrand-Jørgensen,  
Anne Lise 
Hvad man ikke ved
Gyldendal, 2012. 540 sider  

Eric og Alice er et ungt æg-
tepar, der i 1969 flytter ind i 
parcelhuset. Alice er på trods 
af uddannelse som sygeple-
jerske hjemmegående, og 
de får snart 3 børn. Vi følger, 
hvordan de ikke-eksisterende 
normer er ved at ødelægge 
familien.

Me, Tara Sue 
Oplæring 
People’s Press, 2014. 297 sider 

Abby og Nathaniel har 
endelig fundet sammen igen, 
men kan de få et kærlig-
hedsforhold til at blomstre 
sideløbende med deres domi-
nansforhold som master og 
underkastet?  Bind tre i serien 
The Submissive. 

Mondrup, Iben 
Store Malene 
Gyldendal, 2013. 159 sider  

Performancekunstneren Ju-
stine tager til Grønland for at 
finde inspiration til sit næste 
kunstprojekt. I jagten på at 
blive inspireret udforsker hun 
den grønlandske natur og 
kultur samtidig med at hun 
eksperimenterer med sine 
egne sanser og seksualitet. 
Grænserne mellem virke-
lighed, fantasi og kunsten 
begynder at flyde sammen. 
2. del af hendes En to tre – 
Justine.

N., Noa 
Romerske fantasier
C&K, 2012. 130 sider

To mennesker mødes tilfæl-
digt på en café i Rom, og et 
hedt forhold udvikler sig.

Nedjma 
Lystrejser
Tiderne Skifter, 2010. 263 sider 

Erotisk roman om en ung 
kvinde, der rejser ud i verden 
for at finde sin lyst på trods 
af religion, moral og opdra-
gelse.

Panarello, Melissa 
100 tag med hårbørsten  
før sengetid 
Ries, 2004. 187 sider  

En 16-årig ung siciliansk pige 
ser i sin dagbog tilbage på 
de sidste to år, hvor hun har 
opdaget sex og erotikkens 
glæder. Åbenhjertig og mo-
dig udleverer hun selv sine 
mest intime tanker.

Panarello, Melissa 
Duften af dig 
Ries, 2006. 150 sider 

Den unge Melissa er flyttet 
til Rom. I en frit flydende 
bevidsthedsstrøm fortæller 
hun om sine erotiske erfa-
ringer og om sine tanker og 
drømme.

Robertsen, Hedda H. 
Helt skudt i Mads Mikkelsen
People’s Press, 2010. 187 sider 

Norske Alba er 19 år og arbej-
der i en boghandel, hvor hun 
forelsker sig i en kunde, som 
hun kalder Mads Mikkelsen. 
Hun har mange erotiske fan-
tasier om ham, og til sidst er 
fantasierne ved at overtage 
hendes liv.

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 til-
freds og gøre det helt rigtige. 
Hendes eneste frirum er, når 
hun har sex. 

Roche, Charlotte 
Vådområder 
Athene, 2009. 212 sider  

18-årige Helen er indlagt på 
hospital pga. en for voldsom 
intimbarbering. Hun venter 
forgæves på besøg af foræl-
drene, men undervejs bruger 
hun tiden til at udforske sine 
intimere kropsfunktioner. 
Bogen er tænkt om et deba-
tindlæg mod perfektionisme 
og kropsforskrækkelse.

Roné, Marina Cecilie 
Det skete
Gyldendal, 2010. 168 sider  

Helene er uden børn taget 
i sommerhus på Fanø for at 
bearbejde ægtemandens 
død af kræft. Her tænker hun 
tilbage på en slags Lolita-for-
hold i sin tidligste ungdom og 
på sit livs værdier generelt. 
Bogen er en fortsættelse af 
romanen N.I.M.B.Y.. 

Rosdahl, Cecilie 
Kontrakten
Tiderne Skifter, 2008. 180 sider  

En ung kvindelig forfatter 
overværer en trafikulykke og 
får kontakt med en forlæg-
ger. De indleder et erotisk 
forhold, der indeholder både 
kærlighed og afhængighed 
og har udgangspunkt i hen-
des søgen efter ømhed, sex 
og frihed.

Stoltz, Kristina 
Ét kød - erotiske fortællinger 
Rosinante, 2012. 228 sider  

Fantasifulde, drømmeagtige 
og også hverdagsnære eroti-
ske noveller.

Söderberg, Benedicta 
Ti lektioner i lyst 
C&K, 2012. 130 sider

Den 38-årige advokat, 
Benedicta, der er gift, men 
uden større seksuel erfaring, 
møder en eksotisk kunst-
handler, der fører hende ind i 
et univers af drifter og erotik.

Wittendorff, Lone Isabelle 
Den man mindst venter 
Yum-Me Books, 2014. 213 sider  

Anne bor sammen med 
Kasper og er altid den pæne 
pige. Men en aften i drivhu-
set har hun hed sex med en 
ukendt mand, og snart er 
jagten gået ind på både den 
ukendte mand og måske et 
andet liv. 

Woerden, Henk van 
Ultramarin
Tiderne Skifter, 2007. 249 sider  

Da Joakim kommer i puber-
teten, rejser faderen væk 
med hans elskede halvsøster 
Aysel. Han lever længslen ud 
i seksuelle eksperimenter og 
ikke mindst i musikken.
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Bergfjord, Sissel
Ønsketænkning : kollager
Gyldendal, 2013. 137 sider

Kortprosatekster der i 
collagens springende og 
fragmentariske form spejler 
det netværk af tanker, 
personer, erindringsbrokker 
og sansninger som jeget - en 
ung kvinde - indgår i.

Colling Nielsen, Kaspar
Den danske borgerkrig 
2018-24
Gyldendal, 2013. 222 sider

Danmark i fremtiden. I 2018-
24 raser borgerkrigen med 
drab, selvtægt, sammenbrud 
og kaos til følge. 450 år 
senere fortæller rigmanden, 
der ved hjælp af stamcel-
ler 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.

Davis, Lydia
Den trettende kvinde
Vandkunsten, 2014. 176 sider 

51 eksperimenterende og 
underfundige noveller om 
mennesker, som forsøger at 
forstå og begå sig i verden 
omkring sig; det være sig alt 
fra små pudsigheder, flygtige 
hverdagshændelser og rela-
tioner til andre mennesker.

Egan, Jennifer
Sort boks
Klim, 2013. 102 sider

Hun er en ung, kvindelig 
skønhed på en mission 
for nationens sikkerhed. 
Opgaven 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.

Haskell, John 
Jeg er ikke Jackson Pollock : 
historier
Basilisk, 2012. 192 sider 

I teksterne, som er en 
blanding af fakta, fiktion og 
fantasi hentet fra musikkens, 
kunstens, filmens og mytens 
verden, undersøges kendte 
dyrs og personers indre liv 
og eksistens sat i relation til 
deres roller og situation.

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 kultu-
relle fortællinger, som skal 
afbøde skyldfølelsen over 
nazismens forbrydelser.

Jensen, Thøger
Frøken Dissings blafrende 
sommerskørt
Gyldendal, 2010. 111 sider

I korte punktnedslag og med 
indskudte historier fortælles 
om gamle Margrethe, der 
står til søs med sit postbud 
fra Limfjorden til Sveriges 
østkyst.

Krohn, Leena
Bipavillonen :  
en fortælling om sværme
Jensen & Dalgaard, 2014. 210 sider

En surrealistisk fortælling 
om Bipavillonen, som huser 
alverdens sammenslutninger 
og foreninger for mennesker 
og væsner, der har tabt for-
nemmelsen for identitet og 
eksistens. En forfatter melder 
sig ind i en af foreningerne 
og skriver historier om de 
forunderlige skæbner.

Pierre, D.B.C.
Sidste udskænkning  
i Slaraffenland
Hr. Ferdinand, 2011. 380 sider

Gabriel Brockwell, dekadent 
æstet og filosof, har besluttet 
at begå selvmord, men ikke 
lige med det samme. Hans 
bestemmelsessted er Slaraf-
fenland. Gabriel rejser fra 
London over Tokyo til Berlin 
i jagten på det ultimative drik-
kegilde. Undervejs falder han 
fra hinanden, men genopstår 
med et nyt syn på verden 

Rasmussen, Bjørn
Huden er det elastiske  
hylster der omgiver  
hele legemet
Gyldendal, 2011. 92 sider

Bjørn er 15 år og bor på en ri-
deskole i Vestjylland sammen 
med sin depressive mor og to 
ældre brødre. Han forelsker 
sig i en 20 år ældre mand, 
som han udvikler et sado-
masokistisk forhold til. Hans 
seksualitet og forelskelse er 
uforløst,og om dette kredser 
hans tanker.

Salmela, Alexandra
27 eller døden  
skaber kunstneren
Gyldendal, 2012. 303 sider

Slovenske Angie er 27 og 
læser finsk. Kan hun nå at 
blive en berømt forfatter og 
dø på toppen af sin karriere, 
inden hun bliver 28 som bl.a. 
Morrison og Joplin? Hun skip-
per alt og tager til en hytte i 
Finland, hvor der bliver vendt 
op og ned på hendes liv.

Skævt & eksperimenterende
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Spænding
Blom, Mogens 
Gidsel i Amman
Lindhardt og Ringhof, 2014. 373 sider  

Maiken Trap er agent i For-
svarets Efterretningstjeneste 
og er sendt til Jordan for at 
overvåge en terrortrussel 
mod danske interesser, da en 
ung dansk kvinde kidnappes. 
En befrielse af gidslet inden 
tidsfristen udløber kræver 
samarbejde. Nås det, inden 
bomben udløses? 

Box, C. J. 
Tre uger endnu 
Klim, 2013. 310 sider  

Jack og Melissas 9 måneder 
gamle adoptivdatter kræves 
pludselige udleveret af den 
biologiske far, som er en 
usympatisk og åbenlys psyko-
patisk teenager. Han bakkes 
op af sin indflydelsesrige far, 
men hvorfor udviser de først 
nu interesse for den lille pige? 
Jack og Melissa mere end 
fornemmer, at der er noget 
helt galt, og forsøger i et 
desperat kapløb med tiden at 
forhindre udleveringen ved 
at finde ud af hvad.

Brown, Dan 
Inferno 
Hr. Ferdinand, 2013. 494 sider

Robert Langdon vågner op 
med hukommelsestab på et 
hospital i Firenze. Snart må 
han med hjælp fra den unge, 
smukke og snarrådige læge 
Sienna Brooks tage flugten 
med en lejemorder i hælene, 
mens Langdon må optrevle 
en række gåder baseret på 
Dantes digt Inferno for at 
redde menneskeheden fra en 
gal videnskabsmands planer.

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 brode-
ren Alex kæmper for at rense 
ham. 

Christer, Sam 
Torinoklædets hemmelighed 
Jentas, 2014. 399 sider  

En seriemorder i Los Angeles. 
En myrdet filmmanuskript-
forfatter og et legendarisk 
ligklæde i Torino. Handlingen 
springer fra Californien til 
Italien mens LA-politifolk skal 
forsøge at stoppe en morder 
og løse en gåde, der vækker 
genklang helt til Vatikanet. 

Clement, Jennifer 
Bønner for de bortførte 
Hr. Ferdinand, 2014. 238 sider

Ladydi vokser op på et 
bjerg i Mexico. Her må piger 
forklædes som drenge for 
at undgå at blive bortført 
og brugt som sexslaver for 
narkokartellerne. Mødrene 
graver huller, som deres 
døtre kan skjule sig i, men en 
dag kommer Ladydis veninde 
Paula for sent til sit hul. 

Dahlberg, Rasmus 
Jordskælv
Lindhardt og Ringhof, 2013. 269 sider 

Katastrofeeksperten, Lisbeth 
Storm, er på vej til San Fran-
cisco med sin mand, Didier, 
og sin nyfødte datter. Ideen 
er, et hun skal komme til 
hægterne igen efter en de-
pression, men både omkring 
hendes privatliv og under 
den solbeskinnede by rumler 
det truende. Anden del af 
Solstorm. 

Dahlberg, Rasmus 
Solstorm 
Lindhardt & Ringhof, 2012. 284 sider

Katastrofemedhjælper 
Lisbeth Storm vender hjem 
til Danmark efter endnu en 
naturkatastrofe ude i verden. 
En alvorlig solstorm er under 
opsejling og Lisbeth får brug 
for alle sine evner udi overle-
velse og katastrofeberedskab 
i et forandret København, 
hvor følgevirkningerne af 
solstormen har forårsaget et 
nedbrud i det elektriske net 
og et sammenbrud i samfun-
dets infrastrukturer.

Day Poulsen, Henrik 
Medicin der dræber
Liva, 2013. 235 sider  

Et stort medicinalfirma er 
ved at gennemføre et nyt 
koncept, og Ann, som er HR-
Chef i New York, bliver sendt 
til København for at lede pro-
cessen. Firmaet bliver rystet 
af flere mystiske dødfald, 
hvem står bag?

Davidsen, Leif 
Patriarkens hændelige død
Lindhardt og Ringhof, 2013. 427 sider  

Den dansk-russiske tv-mete-
orolog Adam Lassen får en 
opringning om, at hans tvillin-
gebror er fundet dræbt ved 
et røverisk overfald i Moskva. 
Men Adam får en mistanke 
om, at der ligger mere noget 
bag drabet. Noget, der må-
ske kan trække tråde til den 
russisk ortodokse kirke og 
magten i Kreml.
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Davidsen-Nielsen, Hans 
Hypokonderens død 
Politiken, 2014. 319 sider  

Morten Richter er overbevist 
om, at han skal dø. Ifølge 
ex-konen Malou og chefen 
på Københavns Universitet 
er han bare hypokonder. 
Da efterretningstjenesten 
indkalder ansøgere til jobbet 
som agent, melder Morten 
sig. Og så ændres alting. 

Dean, A. M. 
Det forsvundne bibliotek 
Punktum, 2014. 413 sider  

Emily Wess er historiepro-
fessor. Da Arno Holmstad 
skydes og efterlader en 
hemmelig, farlig og jordom-
spændende opgave til hende, 
må hun brug al sin snilde og 
handlekraft på både at be-
kæmpe ”Rådet” og finde ud 
af sandheden om, hvad der 
virkeligt skete med det histo-
riske bibliotek i Alexandria. 

Deaver, Jeffery
Carte blanche
Turbulenz, 2012. 442 sider 

Efter endt militærtjeneste i 
Afghanistan, er James Bond 
blevet indrulleret i en hem-
melig engelsk agenttjeneste. 
Da en besked om et snarligt 
terrorangreb med mange 
dræbte opsnappes, får Bond 
får til opgave at forhindre 
angrebet. Det bringer ham til 
eksotiske steder som Dubai 
og Cape Town inden den 
endelige konfrontation med 
superskurken Hyde.

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 Que-
bert anklages for. 

Egeland, Tom 
Nostradamus’ testamente
Turbine, 2015. 583 sider  

Den norske arkæolog Bjørn 
Beltsø er på jagt efter et brev 
- Nostradamus testamente, 
hvor den middelalderlige see-
re og spåmand Nostradamus 
i kodeform røber sandheden 
om bl.a. Pagtens Ark.

Elton, Ben 
I kamp mod tiden 
Turbulenz, 2015. 393 sider  

I år 2025 har den tidligere 
elitesoldat Hugh ”Guts” Stan-
ton mistet sin familie under 
tragiske omstændigheder 
og ønsker ikke selv at leve vi-
dere. En mystisk organisation 
giver ham tilbuddet om at 
rejse tilbage i tiden, forhin-
dre 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 efterforskning 
Deprez efterlod og hans 
forhold til den mystiske al-
banske 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.  

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.

Grisham, John 
Procesadvokaterne 
Lindhardt og Ringhof, 2013. 459 sider  

Da David Finc, en ung idea-
listisk jurist, får arbejde i et 
falleret advokatfirma, drøm-
mer han ikke om, at firmaets 
næste sag vil vende op og 
ned på hele hans tilværelse.

Grisham, John 
Afpresseren 
Lindhardt og Ringhof, 2014. 339 sider  

Advokat Malcom Bannister 
er uskyldig dømt for svindel 
og slipper kun tidligt ud af 
fængsel, fordi han hjælper 
med at afsløre fem domme-
res morder. På fri fod er hans 
mål retfærdighed i et drama-
tisk spil med flere forskellige 
slags forbrydere. 

Groth, Steffen 
Osamas hævn 
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. 476 sider  

En atombombe bliver fragtet 
fra Iran til Europa og bliver 
opdaget af den danske efter-
retningstjeneste. Nu gælder 
det om, at finde ud af præcist 
hvad målet er og hvordan 
katastrofen forhindres. 

Grue, Anna 
Noget for noget 
Politiken, 2014. 365 sider  

I en boligejendom på 
Østerbro i København pas-
ser viceværtens kone Jytte 
potteplanter og kæledyr, når 
beboerne er bortrejst - og 
snager i hemmeligheder og 
forøver pengeafpresning, 
lige indtil det går galt. Oprin-
deligt udgivet i 2005. 
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Hesseldahl, Morten 
En tid til at dø 
Modtryk, 2013. 306 sider  

Politisk thriller om feltpræ-
sten Kasper, der vender hjem 
fra Afghanistan med en sag 
på halsen. Kun retssagen 
og klubværelset venter der-
hjemme, men via sin stenrige 
bror Jonathan inddrages han 
i dennes livsfarlige projekt 
med at støtte frihedsbevæ-
gelsen i et centralafrikansk 
land.

Hesseldahl, Morten 
Ernestos hænder 
Modtryk, 2014. 275 sider  

Politisk thriller hvor drabet 
på Ernesto ”Che” Guevara og 
hændelser under militærdik-
taturet i Argentina viser sig at 
have forbindelser til nutidens 
Danmark i så høj grad, at 
flere dræbes for at skjule 
fortidens hemmeligheder. 

Hjorth, Lene 
To tunger 
Byens Forlag, 2014. 454 sider  

Der viser sig at være sam-
menhænge mellem nogle 
bestialske mord på danskere. 
Hvordan klarer politiets 
efterforskerpar opgaven, 
bliver der et samarbejde 
med PET, og hvad har udløst 
reaktionerne hos en gruppe 
radikaliserede, unge danske 
muslimer? 

Holm, Jesper
Corpus Christi 
Kirk & Holm, 2014. 353 sider  

Makkerparret Noah Smith, 
der er efterkommer af en 
tempelridder, og teologen 
Elisabeth Hurlington, kæm-
per for at bevare hemmelig-
heder skjult af tempelriddere 
i 1300-tallet bag koder og 
symboler. 

Holt, Jonathan 
Uhyrligheden 
Klim, 2014. 365 sider 

En kvindelig præst myrdes i 
Venedig og hvad der starter 
som en almindelige mordef-
terforskning, udvikler sig til 
afsløringer af modbydelige 
konspirationer. Politikvinden 
Kat og soldaten Holly må 
sammen forsøge at komme 
til bunds i sagen. Første bind i 
Carvinia serien. 

Jacobsen, Steffen
Trofæ 
People’s Press, 2013. 426 sider  

Den eksklusive konsulent Mi-
chael Sander og kriminalkom-
missær Lene Jensen tvinges 
af omstændighederne til at 
arbejde sammen om en sag, 
hvor vage antydninger og be-
lejlige sammentræf udvikler 
sig til en veritabel menneske-
jagt. Hvem jager hvem? Og 
hvorfor egentlig?

Jensen, Jens Henrik 
De mørke mænd 
Politiken, 2014. 475 sider 

Den traumatiserede ekssol-
dat Niels Oxen har gemt sig i 
Vestjylland, men da et mord 
på en museumsinspektør 
peger mod Danehof, må han 
involveres i endnu en opkla-
ring med efterretningsagen-
ten Margrethe Franck. 

Jensen, Liz 
De ubudne 
Politiken, 2013. 254 sider 

Verden over begynder små 
børn at angribe de voksne 
med fatale konsekvenser. 
Antropologen Hesketh Lock, 
der har Aspergers syndrom, 
finder en skræmmende sam-
menhæng imellem denne 
tilsyneladende umotiverede 
vold og flere tilfælde af sabo-
tage imod firmaer udført af 
ansatte, der begår selvmord 
efterfølgende.

Kazinski, A. J. 
En hellig alliance 
Politiken, 2013. 511 sider  

Journalisten Eva Katz får 
foræret en børnetegning, der 
forestiller et blodigt drab, og 
da den 5-årige tegner er søn 
af kronprinsessens hofdame, 
hvis bror findes dræbt, er 
Evas nysgerrighed vakt. Spo-
ret peger på en hellig alliance 
i kongehuset. 

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? 

Khoury, Raymond 
Djævlens eliksir
Cicero, 2012. 357 sider 

FBI-agenten Sean Reilly og 
arkæologen Tess Chaykin in-
volveres i jagten på narkoba-
ronen Navarro, der forsøger 
at få et nyt supernarkotika 
på markedet, men sagen får 
store personlige konsekven-
ser for især Sean Reilly, der 
må konfrontere de valg, han 
tog fem år tidligere.

Khoury, Raymond 
Tempelriddernes  
hemmelighed 
Cicero, 2011. 457 sider 

Arkæologen Tess Chaykin og 
FBI-agenten Sean Reilly træk-
kes ind i en dramatisk sag 
om forsvundne bøger skjult i 
1200-tallet af tempelriddere. 
Vatikanet vil gøre alt for, 
at de ikke bliver fundet og 
offentliggjort, mens andre, 
stærke kræfter kæmper for 
at komme først.

King, Stephen 
Joyland 
Hr. Ferdinand, 2015. 301 sider  

Som 21-årig får Devin Jones 
job i en forlystelsespark, hvor 
der tidligere er begået et 
bestialsk mord. Ofret siges at 
spøge, men Devin er i starten 
mere optaget af sit knuste 
kærlighedsliv. 
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Krefeld, Michael Katz 
Sort sne falder 
Lindhardt og Ringhof, 2012. 616 sider  

Vicekriminalkommissær 
Katrine Bergman er forflyttet 
til Drabsafdelingen, men da 
en sag om et attentat på den 
skandaleramte politiker Peter 
Levin viser sig at være en lille 
brik i et stort, kynisk politisk 
spil, så udlånes hun til PET og 
sin gamle chef Nikolaj Storm. 
Anden del af krimiserien med 
Storm og Bergman.

Larson, Jan 
Tavshedens pris 
Siesta, 2014. 407 sider  

International thriller, hvor 
magten og korruptionen 
samlet i en caribisk narkoba-
ron interessant krydser klinge 
med idealismen hos den dan-
ske NGO-ansatte Vicki Salling 
fra Lemvig. 

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 tjetjen-
ske gangstere, der vil have 
deres penge tilbage. Fundet 
af en halvdød hundehvalp i 
en affaldscontainer bringer 
dog Bob ud af sin ensomhed 
og får ham ud af sin skal. 

McEwan, Ian 
Søde Tand 
Gyldendal, 2013. 400 sider 

I begyndelsen af 1970’erne 
bliver den unge Serena 
Frome rekrutteret af MI5 og 
skal infiltrere en ung, lovende 
forfatter. Men hvem infiltre-
rer egentlig hvem, og hvem 
kan man stole på, når først 
der bliver følelser indblandet?  

Mortensen, Hans
Fjendens bedste ven 
People’sPress, 2015. 261 sider  

Den 55-årige journalist 
Kasper Berg bliver fyret, 
men inden han når at søge 
job andetsteds får han en 
opringning fra en ukendt 
kvinde, der fortæller at Kas-
pers ungdomsven er død på 
mystisk vis. Kasper under-
søger sagen og den trækker 
tråde til hans ungdommelige 
flirt med kommunismen og 
Østtyskland. 

Mortimer, Michael 
Jomfrustenen 
Modtryk, 2014. 504 sider  

Ida får overdraget et skrin 
med en mystisk sten i, noget 
går galt, og snart er hun på 
flugt gennem Nordsverige 
og Finland og ender i Rusland 
hos sin bedstemor Alma, som 
gemmer på en mørk hem-
melighed. 

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.  

Nesser, Håkan 
Levende og døde i Winsford 
Modtryk, 2014. 361 sider 

Den midaldrende svenske 
tv-vært Maria er flygtet til 
Winsford i det sydvestlige 
England. Hun er drevet på 
flugt af en dramatisk begi-
venhed og har ændret sit 
navn. På heden sker uhygge-
lige ting, og Maria må lægge 
en plan, for måske er der en, 
der leder efter hende. 

Niemi, Mikael 
Faldvand 
Modtryk, 2013. 300 sider  

En vældig flodbølge i en stor 
nordsvensk elv udrydder 
alt på sin vej. Vi følger folks 
kamp for livet, mens bølgen 
nærmer sig en større by.

Nygårdshaug, Gert 
Kimære 
Hovedland, 2012. 377 sider  

I et videnskabeligt center i 
Congos regnskov opdager et 
internationalt forskerteam 
en hidtil ukendt virus, der 
kan være en trussel mod hele 
menneskeheden.

Oksanen, Sofi 
Da duerne forsvandt 
Rosinante, 2013. 366 sider  

Fætrene Edgar og Roland 
vokser op sammen på landet 
i Estland men er meget 
forskellige. Under krigen 
arbejder Edgar for nazisterne 
og Roland for Skovbrødrene, 
der kæmper for et frit Est-
land. Sidenhen skifter Edgar 
holdning og arbejder for KGB 
i det sovjetiske Estland

Pasternak, Simon
Dødszoner 
Gyldendal, 2013. 335 sider  

Heinrich skal som kriminal-
betjent forsøge at fange en 
morder, der har dræbt en 
SS-general på Østfronten i 
sommeren 1943. Hans men-
neskelighed sættes på store 
prøver i samarbejdet med SS. 

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.
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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 epidemio-
logen 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 Ma-
xine Tarnow i 2001 ind i en 
kompleks sag om økonomisk 
svindel og internetsikkerhed. 
Den fører hende rundt i byen 
og til meget tvivlsomme mil-
jøer og internettets dybeste 
afkroge. 

Quirk, Matthew 
De 500 
Punktum, 2012. 304 sider 

Mike Ford får efter endt 
uddannelse som jurist tilbudt 
drømmejobbet i et stort 
advokatfirma i Washington. I 
forsøget på at påvirke politi-
kere og lovgivere, må Mike ty 
til nogle af de kriminelle fær-
digheder, han lærte som ung. 
Men hvor langt vil han gå?

Rathsack, Thomas 
Sort daggry 
Politiken, 2013. 335 sider  

Den danske jægersoldat 
Michael Plessner og hans 
gruppe 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. 

Roberts, Nora 
Vidnet 
Det Blå Hus, 2014. 461 sider  

16-årige Elizabeth bliver vidne 
til flere mord og forfulgt af 
den russiske mafia. Efter 12 år 
på flugt slår hun sig ned i en 
lille amerikansk by, hvor hun 
forsøger at leve isoleret, men 
bliver forelsket.

Roberts, Nora 
Whiskey Beach
Det Blå Hus, 2013. 457 sider  

Den succesfulde forsvars-
advokat Eli Landon, der er 
mistænkt for mordet på 
sin kone, flytter til Whiskey 
Beach for at slippe væk fra 
medierne. Her møder han 
den kønne energiske Abra, 
men en mystisk privatdetek-
tiv dukker op, og snart sker 
der endnu et mord. 

Roslund, Anders 
Bjørnedansen 
Modtryk, 2015. 525 sider  

Fire mænd bryder ind i et 
militærdepot efter våben 
til bankrøverier. Tre af dem 
er brødre svejset sammen 
af barndomstraumer i en 
familie med en fordrukken 
voldelig far. Den ældste bror 
Leo planlægger alt minutiøst, 
men en dag går det galt.

Rydahl, Thomas 
Eremitten
Bindslev, 2014. 516 sider  

Erhard er sidst i tresserne og 
har i 18 år levet et eneboer-
liv på Fuerteventura, hvor 
han kører taxa og stemmer 
klaverer. Men Fuerteventura 
har også en farlig skyggeside. 
Da en død baby bliver fundet 
og politiet ikke gør noget for 
at løse sagen, tager Erhard 
affære.

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. 

Silva, Daniel 
Den engelske pige 
Cicero, 2014. 373 sider  

Den israelske agent Gabriel 
Allon bliver involveret i en 
sag om en ung kidnappet 
kvinde, som viser sig at være 
den engelske premiermini-
sters hemmelige elskerinde. 
Hun skal findes inden syv 
dage, ellers mister hun livet 
og premierministeren sin 
karriere. 

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. 

Smith, Tom Rob
Agent 6
Lindhardt og Ringhof, 2012. 492 sider

Spion-thriller, som følger 
den tidligere KGB-agent Leo 
Demidovs jagt på sandheden 
bag hans kones mystiske 
død. Plottet går fra 1950’er-
nes totalitære Moskva over 
1960’ernes New York til 
1980’erens Kabul.

Sloan, Robin 
Hr. Penumbras  
døgnåbne bogbutik 
Iris, 2014. 294 sider  

En gammel støvet boghandel 
viser sig at være porten til 
en hemmelig kult, der søger 
at afkode grundlæggerens 
opskrift på det evige liv. 
Clay Jannon og hans venner 
kaster sig ud i forsøget på at 
knække koden ved hjælp af 
moderne teknologi. 
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Sten-Knudsen, Henrik 
I strid med sandheden
Lindhardt og Ringhof, 2014. 350 sider  

Advokaten Thomas Egelund 
beskikkes som forsvarer for 
en mand, som arresteres i 
lufthavnen med en pistol. Der 
viser sig at være mange mod-
stridende spor og dobbeltspil 
involveret i den komplicerede 
sag med linjer tilbage til 10 år 
tidligere i 1982. 

Vedelsby, Jakob 
Skyggespor 
Tiderne Skifter, 2015. 238 sider  

Filminstruktøren Peter 
Bellman arbejder med en 
dokumentarfilm, der skal 
afdække en hemmelig orga-
nisation, der på kynisk vis vil 
bremse flygtningestrømmen 
til Europa ved gøre alle kvin-
der sterile under dække af 
en malariavaccine. Undervejs 
konfronteres hovedperso-
nen med sin egen fortid og 
personlige dæmoner. 

Winckler-Carlsen, Martin 
Det Revolutionære Råd 
EgoLibris, 2014. 420 sider  

Skoleskibet København for-
svandt sporløst i 1928, men 
blev i virkeligheden torpe-
deret af en sovjetisk u-båd. 
Sagen har tråde til danske 
politikeres ulovlige forbindel-
ser til sovjetmagten.

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 gen-
forene så mange familier som 
muligt. Historien bevæger sig 
i årene mellem 2004-2024.

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 uhygge-
lige ting begynder at ske i det 
iskolde miljø. En kold sejltur 
derfra er en psykiater i gang 
med at efterforske et mystisk 
selvmord, samtidig med at 
hans liv stadig påvirkes dybt 
af hans søns forsvinden 3 år 
før.

Zan, Koethi 
Du må aldrig 
Punktum, 2014. 301 sider 

I tre år bliver 18-årige Sarah 
holdt indespærret sammen 
med tre andre piger i en 
kælder i Oregon. De bliver 
torteret og ydmyget på alle 
tænkelige og utænkelige 
måder, og ikke alle overlever. 
Nu står gerningsmanden til 
løsladelse, og i et forsøg på 
at forhindre dette begynder 
Sarah at undersøge, hvad der 
egentlig skete dengang.

Zander, Joakim 
Svømmeren 
Gyldendal, 2014. 403 sider 

Den svenske EU-jurist Klara 
Walldéen bliver opsøgt af en 
ekskæreste, der bliver for-
fulgt 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.
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Sygdom
al-Galidi, Rodaan 
Autisten og brevduen 
Turbine, 2013. 171 sider 

Autisten Geert vokser nær-
mest op i en genbrugsbutik, 
hvor han forsøger at finde 
sin plads i samfundet. Men 
en dag finder Geert en violin 
og hans skæbne besegles på 
rørende, morsom og under-
fundig vis. 

Bannerhed, Tomas 
Ravnene
Gyldendal, 2013. 420 sider  

12-årige Klas skal overtage 
Smålandsgården. Det forven-
ter hans psykisk skrøbelige 
far. Men Klas kigger hellere 
opad efter alle fuglene, mens 
han plages af skyld og be-
kymring for faren, der bliver 
mere og mere syg. Hjemme 
forsøger moren at opret-
holde hverdagen.

Ben Jelloun, Tahar 
Om min mor 
Samleren, 2009. 222 sider 

Her er fine indblik i traditio-
nelt marokkansk kvindeliv, 
her er beskrivelse af den 
flygtende bevidsthed pga. 
Alzheimers, og af hvordan 
omgivelserne påvirkes. Her 
er også en god skildring af 
at tage afsked med sin egen 
historie og sine forældre.

Block, Stefan Merrill 
En fortælling om at glemme
Tiderne Skifter, 2010. 364 sider

17-årige Seth er en mester i 
at gøre sig usynlig i skolen. 
I hjemmet går hans mor 
langsomt til pga. hukom-
melsessvigt, mens hans far 
kigger dybt i ginflasken i de-
speration. På en faldefærdig 
gård lever pukkelryggen Abel 
alene og i fortiden, mens han 
venter på en, han har mistet. 
Så begynder Seth at forske i 
sin familiehistorie.

Braad, Agnete 
Som om hun bare lagde 
røret på og forsvandt 
C&K, 2012. 165 sider 

Selvbiografisk roman. Høj-
gravide Agnete burde være 
lykkelig, men ikke når hendes 
mor pludselig får konstateret 
dødelig kræft. 

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.

Carrère, Emmanuel
Andre liv end mit
Tiderne Skifter, 2011. 241 sider

Selvbiografisk roman. Forfat-
teren beslutter på baggrund 
af flere triste oplevelser, at 
han vil fortælle historien om 
Juliette, hans kones unge 
søster, der er død af kræft. 
Han opsøger derfor hendes 
mand, forældre og hendes 
nærmeste kollega, og gen-
nem denne proces ændres 
også forfatteren.

Filer, Nathan 
Når vanviddet rører på sig 
Punktum, 2014. 275 sider 

Som barn mister Matthew 
dramatisk sin storebror 
Simon, som har Downs-
syndrom. 10 år senere har 
han diagnosen skizofreni og 
forsøger, ved at skrive sine 
tanker ned at finde ud af, 
hvad der skete den nat Simon 
døde og i årene efter. 

Foss, Kristian Bang 
Døden kører Audi
Gyldendal, 2012. 229 sider 

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

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

3. bind - Døden. Rasmus og 
Benjamin, Lars-Åke, Seppo, 
Bengt og Paul bor i Stock-
holm. Uskyldens og kærlig-
hedens 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.

Gardell, Jonas 
Tør aldrig tårer bort  
uden handsker 
Tiderne Skifter, 2013. 291 sider 

1. bind - Kærligheden. Trods 
samfundets og familiernes 
modvilje drages Benjamin og 
Rasmus mod Stockholm og 
mod hinanden. De er dog uvi-
dende om, at AIDS-smitten 
også er ved at bane sig vej til 
Sverige.
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Gardell, Jonas 
Tør aldrig tårer bort  
uden handsker 
Tiderne Skifter,  2014. 290 sider  

2. bind - Sygdommen.  
Rasmus smittes med hiv og 
Benjamin lever et parallelliv 
mellem sin homoseksualitet 
og sin plads i Jehovas Vidner. 
Samtidig bliver resten af ven-
neflokken smittet og dør.

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. Sammen oplever 
de deres første forelskelse, 
inden døden skiller dem. 

Harding, Paul
De små ting 
Klim, 2012. 191 sider  

80-årige George Crosby ligger 
for døden i sit hjem. Efterhån-
den som hans krop giver op 
og hallucinationerne sætter 
ind, oprulles en fortælling om 
Georges far og bedstefar, der 
begge selv oplevede sygdom 
og forsvandt ud af deres 
familiers liv.

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, 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. 

Jensen, Lasse Bo 
Forbandelse 
Gyldendal, 2013. 401 sider  

Joakim Nielsen indlægges på 
psykiatrisk afdeling efter på 
Puerto Rico at være blevet 
forfulgt og forbandet. Inden 
han tog til Puerto Rico, døde 
hans 7-årige datter af kræft, 
og hans ægteskab gik i styk-
ker.

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?  

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 millioner, 
går Mia ind i kampen for at 
få ham frikendt. Hun bliver 
i tvivl om, hvad der er hans 
egentlige personlighed.

Linturi, Jenni 
For fædrelandet 
Turbine, 2014. 210 sider  

Aldrende Antti er hårdt ramt 
af demens. Som frivillig i den 
finske afdeling af Waffen-SS, 
oplevede han frygtelige ting 
på østfronten. Sygdommen 
gør at disse oplevelser igen 
dukker frem fra fortrængnin-
gens mørke, og for længst 
afdøde kammerater blander 
sig umærkeligt med den 
levende familie.

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 altfortæren-
de 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 forældre i 
et samtaleterapeutisk forløb 
med en psykolog. Samtalerne 
afdækker årsagerne til hen-
des anoreksi, og langsomt 
genvinder hun sit selvværd 
og finder mod til at leve sit 
liv. 

Marx, Vibeke 
Nederste skuffe 
Modtryk, 2013. 231 sider  

Tine er sosuhjælper. Hun 
har svært ved at få spist, og 
forholdet til manden knager. 
Hendes bror begår en frygte-
lig forbrydelse, der kommer 
til at påvirke hele familien, og 
Tine gemmer sig i forholdet 
til sin datter, Mejse. 
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Mulvad Nielsen, Hanne 
Send lagkagen rundt igen 
Linje H, 2013. 196 sider  

Cecilie vokser op i en familie, 
hvor den pæne middelklasse-
overflade dækker over både 
omsorgssvigt og overgreb. 
Udadtil er alt i den skøn-
neste orden, og familiens 
børn mangler tilsyneladende 
ingenting. Men det er et kær-
lighedsløst hjem, og Cecilie 
bliver psykisk syg. Gode men-
nesker hjælper hende senere 
videre i livet.

Saalbach, Astrid 
Fordrivelsen
Gyldendal, 2011. 332 sider  

En mand kommer ud for en 
alvorlig ulykke og ligger i 
koma i lang tid. Derefter er 
hans liv forandret for altid - 
og han ved ikke hvorfor. 

Schmidt, Aase 
Historien om mit hjerte 
Samleren, 2012. 161 sider  

Et behandlingsforløb for en 
hjertesygdom bliver anled-
ningen for en moden kvinde 
til at se sig selv og sin tilvæ-
relse i øjnene. Det bliver til et 
møde med barndommen og 
alderdommen og forsoning 
med tilværelsens grundvilkår. 

Shah, Saira 
Mit år med Freya 
Cicero, 2013. 379 sider  

Anna og Tobias drømmer 
om at flytte til Provence med 
deres nyfødte datter Freya. 
Alt ændrer sig imidlertid, 
da det viser sig, at Freya er 
slemt hjerneskadet og både 
Tobias og Anna må kæmpe 
med næb og kløer for deres 
datter, men også for ikke at 
miste sig selv og hinanden 
undervejs. 

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. 

Wagner, David
Lever 
Gyldendal, 2014. 254 sider  

Mens jegfortælleren venter 
på at at få en ny lever, fortæl-
ler han om sit liv og tanker 
i forbindelse med at det at 
blive og være transplanteret. 

Wahlberg, Karin 
Endnu er der håb - hospitalet 
Modtryk, 2014. 467 sider 

Det er 1953, og polioepide-
mien hærger i Sverige. På 
det lokale sygehus er alle, høj 
som lav, påvirket af situatio-
nen, og ingen kan vide sig 
sikker på ikke at blive ramt af 
skæbnen, hvad enten det er 
sygdom, død eller kærlighed.
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Akhtar, Ayad
Tavshedens smerte
Politiken, 2012. 335 sider

Splittet mellem sin kulturelle 
baggrund og det omgivende 
samfunds kultur i skellet 
mellem barndommen og 
ungdomslivet, begår Hayat 
nogle frygtelige fejltagelser, 
der får konsekvenser for ham 
selv og de mennesker han 
holder af.

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.

Bang Carlsen, Jon
Tøsedreng : en fortælling
Vandkunsten, 2013. 265 sider

Om den generte dreng med 
den vilde storesøster Carmen 
og boheme-forældrene 
bor på den forkerte side af 
Strandvejen i Vedbæk. Foræl-
drene skilles, og drengen for-
søger at holde sin mor på ret 
køl, mens han selv skal i gang 
med at finde sin identitet.

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.

Christensen, Lars Saabye
Blink
C&K, 2013. 462 sider

Historien om forfatteren 
Funder starter i Norge i 1969, 
hvor han kæmper dels med 
at skrive, dels med at finde 
en ægthed i sig selv, og slut-
ter mange år senere, hvor 
den aldrende kendisforfatter 
indlægges til rehabilitering på 
en amerikansk klinik.

Darrieussecq, Marie
Solange 
Tiderne Skifter, 2012. 229 sider

Stedet er en lille fransk by, 
og tiden er 80’erne. Solange 
er teenager med fraværende 
og selvoptagne forældre. 
Verden drejer sig om sex i 
hendes verden. Hvordan? Og 
med hvem? Omkostningerne 
ses der bort fra. Snart ligner 
de forældregenerationen.

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.

Ferrante, Elena
Min geniale veninde :  
barndom, tidlig ungdom
C&K, 2014. 384 sider

Elena og Lila vokser op i et 
fattigt voldeligt kvarter i 
Napoli i 1950’erne. De skiller 
sig ud ved deres intelligens, 
og selv om drømmen om en 
bedre fremtid fører dem i 
forskellige retninger, udvikles 
deres venskab hele tiden. 
Første del af Napoli-roma-
nerne.

Flatland, Helga
Bliv hvis du kan,  
rejs hvis du må
Batzer & Co, 2015. 237 sider

Tre kammerater melder sig 
til tjeneste i Afghanistan, og 
ingen af dem vender tilbage 
til den lille norske bygd i live. 
Hvorfor tog de af sted? Hvad 
drev dem? Ville de væk fra 
noget?

Geda, Fabio
I havet er der krokodiller
People’s Press, 2011. 168 sider

Enait er en kun 10-årig dreng, 
da hans mor følger ham over 
grænsen fra Afghanistan til 
Pakistan. Hun sender ham 
alene væk fra et livsfarligt 
talebanstyret område, og 
beretningen om hans hårde 
erfaringer på sin vej til vesten 
er gribende.

Ungdom 
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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 
hinanden, men har svært ved 
at nå hinanden rigtigt. Efter 
mange år mødes de igen.

Guène, Faïza
Hvor drømmene vender
Republik, 2011. 198 sider

Ahlème er ung, arbejdsløs, 
forelsket og uden permanent 
opholdstilladelse, men har 
drømme, sort humor og et 
bramfrit sprog. Hun leder 
efter arbejde og passer sin 
far, mens hun snakker med 
veninder og venner.

Hegemann, Helene
Axolotl Roadkill
C&K, 2010. 236 sider

16-årige Mifti tumler forvir-
ret og forsømt igennem sin 
tilværelse, hvor stoffer, druk, 
afmagt og sex fylder alt.

Herløv Petersen, Arne
Grænseløs : erindringsroman
Det Poetiske Bureaus Forlag, 2014. 
631 sider

Bind 4 Rejsen: Om en gruppe 
unge menneskers årelange 
rejse Jorden rundt - først i en 
ombygget rutebil fra Odense 
til Kathmandu og hver for 
sig ned gennem Indien og 
Sydøstasien, før de samledes 
i Australien, hvor de boede 
et halvt år. Jægergade: Om 
at komme hjem til Danmark 
efter lang tid i udlandet, om 
kærlighedens forviklinger og 
om at flytte sammen.

Kanehara, Hitomi
Slanger & piercinger
Hr. Ferdinand, 2006. 127 sider

Lui er en ung kvinde, der 
tiltrækkes af smerte, druk, 
vold og sex. Shiba er hendes 
sadistiske elsker, der tato-
verer hende og giver hende 
voldsomme piercinger.

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 tvinges 
derfor til at bortadoptere 
ham til hans velstående onkel 
og franske tante. I vadeste-
det mellem fransk og algerisk 
kultur forsøger han at finde 
sin egen identitet.

Kirkskov, Morten
Kapgang
Gyldendal, 2010. 279 sider

Martins mor er lige død, kort 
før han skulle konfirmeres. 
Han sørger, er forvirret over 
voksenverdenen og sin egen 
spirende seksualitet, for han 
finder både veninden Kristine 
og vennen Kim tiltrækkende.

Korneliussen, Niviaq
Homo sapienne
Milik, 2014. 177 sider : ill.

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 eks-
perimenterende kunst hvirv-
les den unge kvinde Reno ind 
i kunstnermiljøet i New York 
og den ældre mand Sandro.

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, voldeli-
ge gruppe af unge, der kalder 
sig American Youth.

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.

McCreight, Kimberly
Sandheden om Amelia
Lindhardt og Ringhof, 2014. 411 sider

Kate Barons teenagedatter 
Amelia begår selvmord ved 
at springe ud fra skolens tag. 
Kate nægter dog at tro at det 
var selvmord og beslutter sig 
for at finde frem til sandhe-
den. Men jagten på sand-
heden, giver samtidig Kate 
et indblik i et ubarmhjertigt 
teenageliv og løfter sløret for 
store hemmeligheder.

Malkani, Gautam
Londonstani
Borgen, 2007. 412 sider

Skildring af en gruppe unge 
med asiatisk baggrund og 
deres trøstesløse liv med 
småkriminalitet i London-
forstaden Hounslow og 
aggresive kamp for for at 
blive accepteret som sig selv 
i modsætning til forældrenes 
generation.



120120

Meskovic, Alen
Ukulele-jam
Gyldendal, 2011. 393 sider

Bosniske Miki på 14 år er inter-
neret i en kroatisk flygtninge-
lejr med sine forældre under 
krigen i det tidligere Jugosla-
vien i 1990’erne. På trods af 
de knugende omstændighe-
der med konflikter, der rykker 
tættere på, insisterer han 
på at have en ungdom med 
piger, fester og musik.

Meyer, Clemens
Dengang vi drømte
People’s Press, 2009. 475 sider

Danie og hans kammerater 
vokser op i DDR. Efter gen-
foreningen bliver de rodløse 
og frister en tilværelse med 
bandekrige, narko, druk, 
fængsler, men også håb i 
Leipzig.

Michael, Ib
Blå bror
Gyldendal, 2006. 331 sider

Samhørende Blå bror, Sorte 
huller og Vilde engle.
En beretning om fortællerens 
ungdom i Roskilde fra eksa-
menstiden i 2.g til afslutnin-
gen på studentereksamen, 
mens tvillingebroren, der 
døde ved fødslen, hele vejen 
er med som åndelig ballast.

Mitchell, David
Black Swan Green
Borgen, 2007. 445 sider

13-årige Jason bor i 1980’erne 
i Englands kedeligste by. 
Hans søster flytter, og fami-
lien er under opløsning. Ellers 
lever Jason sit liv på skolen 
med bøller og mobbere, 
med venner og fjender, og 
selvfølgelig med vidunderlige 
skabninger: piger.

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.

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.

Muñoz Molina, Antonio
Månevind
Gyldendal, 2008. 266 sider

Tilværelsen i en lille spansk by 
sidst i 1960’erne set gennem 
en drengs øjne. Foregår i de 
skelsættende dage omkring 
månelandingen i juli 1969, en 
euforisk tid, hvor alt synes 
muligt

Nesser, Håkan
Og Piccadilly Circus  
ligger ikke i Kumla
Modtryk, 2003. 282 sider

Teenageren Mauritz fortæller 
med underfundighed og 
megen humor om sommeren 
hvor han blev voksen, hvor 
forelskelse og et mystisk 
mord i den lille provinsby 
Kumla vendte op og ned på 
hans tilværelse.

Niemi, Mikael
Skyd appelsinen
Lindhardt og Ringhof, 2011. 202 sider

Den 16-årige fortæller er 
dødtræt af at falde i ét med 
væggen. Han ændrer adfærd 
og begynder fx at skrive vold-
somme digte, han hænger op 
på sit gymnasium. Vennen På-
lle er også frustreret og vred. 
Han har adgang til våben og 
ved, hvordan man laver en 
bombe. Tingene eskalerer 
og fortælleren trækkes ind i 
Pålles voldelige planer.

Pierre, D. B. C.
Vernon G. Little : en komedie 
fra det 21. århundrede med 
døden i en af hovedrollerne
Hr. Ferdinand, 2004. 346 sider

Tragikomisk roman om 
15-årige Vernon Gregory 
Little, der bliver indblandet 
i opklaringen af massakren 
på 16 elever på hans skole i 
Martirio i Texas. Langsomt 
strammes nettet omkring 
ham, men efter at have skaf-
fet penge ved salg af LSD 
stikker han af til Mexico for 
forhåbentlig at møde smukke 
Taylor Figueroa.

Ramqvist, Karolina
Altings begyndelse
Tiderne Skifter, 2014. 374 sider

Saga er ung i 1990’ernes 
Stockholm. Hun går ofte på 
natklubber og tager for sig 
af mænd. Hun er betaget af 
den kendte Victor, men hvad 
stiller Saga op, når hendes 
mor belærer hende om, at 
hun ikke skal lade sig styre af 
mænd?

Rifbjerg, Klaus
Den kroniske uskyld
Gyldendal, 1958. 218 sider

Om to københavnske dren-
ges forelskelser, pubertets-
problemer og gymnasiever-
den og om deres opvågnen 
fra uskylds-drengeårene til de 
voksnes brutale verden.

Salinger, J. D.
Griberen i rugen
Gyldendal, 2004. 219 sider

En 17-årig amerikansk ung 
mands konflikt med sig selv 
og de voksnes verden.
Også med titel: Forbandede 
ungdom.
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Skyggebjerg, Jacob
Vor tids helt
Gladiator, 2013. 252 sider

Jacob vokser op som en ener 
i en dysfunktionel familie på 
Horsensegnen på kanten af 
loven og i blandingsmisbrug. 
I København oplever han en 
stor - men uigengældt - kær-
lighed til studiekammeraten 
Carina.

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 sam-
men med sine venner. Det 
begynder katastrofalt, men 
ender med flammende be-
gær og en umulig forelskelse.

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.

Thielke, Jan
Espegare
Lindhardt og Ringhof, 2014. 488 sider

Moderne dannelsesroman 
om den sensitive Kims udvik-
ling gennem teenageårene 
fra 1975-1982. Som 12-årig flyt-
ter han til det på overfladen 
fine Espergærde, men Kim 
passer ikke rigtigt ind og for-
svinder ind i musikken og sine 
tegninger, indtil kærligheden 
omsider trækker ham ud af 
sit indelukke.

Toews, Miriam
Livet som det kunne  
have været
Tiderne Skifter, 2006. 245 sider

16-årige canadiske Nomi 
fortæller om sit liv omkring 
1980 i East Village, en lille, 
klaustrofobisk by i Manitoba 
domineret af mennonitter, 
hvor hun bor sammen med 
sin far, efter at moderen 
og hendes ældre søster har 
forladt dem.

Weberg, Liv Marit
Mig er der heldigvis ingen 
der lægger mærke til
ABC Forlag, 2014. 187 sider

En 19 årig kvinde i Oslo 
fortæller med sort humor 
og nådesløs selvudlevering 
om, hvordan hun uden held 
forsøger at gribe fat i livet

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.
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Bogforums debutantpris (tidligere BG Banks  
debutantpris og Danske Banks Debutantpris)

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
2004  Kristian Ditlev Jensen: Livret
2003  Maria Grønlykke: Fisketyven

Boghandlernes Gyldne Laurbær

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
2004  Christian Jungersen: Undtagelsen
2003  Jette A. Kaarsbøl: Den lukkede bog

Læsernes Bogpris  
(Danmarks Biblioteksforening og Berlingske)

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 

Prisvindere
Weekendavisens Litteraturpris

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
2004  Jørgen Jensen: Danmarks oldtid
2003  Jens Andersen: Andersen. En biografi 1-2.

Nordisk Råds Litteraturpris

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
2004  Kari Hotakainen: Hjemmefronten
2003  Eva Ström: Ribbensbyerne

Nobelprisen i litteratur (Sverige)

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
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The Man Booker Prize (England)

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
2004  Alan Hollinghurst: I skønhedens tjeneste
2003  Pierre, D. B. C.: Vernon G. Little

The Pulitzer Prize (USA)

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
2004  Edward P. Jones: Den kendte verden    


