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Haller, Bent: Det man skriver; Lindhardt og Ringhof,
318 sider

Ved fundet af sine gamle dagbøger møder
forfatteren Bent Haller sin egen unge stemme og
genoplever følelsen af at være landet det forkerte

sted og i den forkerte famlie. 

Malmborg, Sofie: Bargums synder; Politiken, 316 sider
November 1790. Efter 16 år i  uvished opdager

Rebecca sine forældres navne i avisen, og mange
spørgsmål presser sig på. Hvorfor flygtede

handelsmanden Frederik Bargum ud af landet og
efterlod sine børn? Biografisk roman om Frederik

Bargum (f. 1733). 

Ravn, Malene: Hvor lyset er; Gyldendal, 362 sider
Kunstmaleren Carl Fischer levede et dramatisk og
turbulent liv. Som voksen forelsker han sig i den

yngre kvinde Ely, som han får et barn med udenfor
ægteskab. Men Carl vil ikke være far, han vil kun

male. 
Biografisk roman om Carl Fischer (f. 1892)

Hanne anbefaler

Historiske romaner
Follett, Ken: Aftentid og morgengry; Cicero, 833 sider

Kaos og ufred præger livet for Englands befolkning i
997. En utrolig flot, episk og højdramatisk fortælling
om både storslået kærlighed og stor uretfærdighed.

Forhistorien til "Jordens søjler". 

Biografiske romaner



Morris, Heather: Cilkas rejse; Aronsen, 388 sider
Cilka overlever Auschwitz, da overkommandanten

knytter hende til sig. Denne favorisering sikre hende
overlevelse, men da russerne befrier lejren, anklager

de hende for at være kollaboratør. Det betyder, at
Cilka på ny ender i fangenskab, denne gang i en

Gulag-lejr i Sibirien. 
2. del af "Tatovøren fra Auschwitz"

Ringhof, Lise: Det er de danske som flygter; Gutkind,
523 sider

Erling Brinch er en enspænder fra Fanø, som i 1912
flytter til København for at læse medicin. Han har
det svært med sig selv og andre mennesker. Kun

datteren Eva har hans fulde opbakning, og det får
hun også brug for, da hun under besættelsen

forelsker sig til den forkerte side. 

I Barcelona i 1901 har den unge Dalmau Salas succes
som keramiker og en dejlig kæreste Emma.

Barcelona er præget af et nybrud med opførelse af
modernistiske bygninger, men også af voldsomme

konflikter, som kaster de unge ind i en voldsom
klassekamp. 

Falcones, Ildefonso: Sjælemaleren; Cicero, 784 sider

Whitehead, Colson: Drengene fra Nickel; Politiken,
268 sider

Den unge Elwood Curtis havner i 1960'ernes
raceopdelte Florida på en opdragelsesanstalt på

grund af en bagatel. De sorte drenge bliver
mishandlet på alle tænkelige og utænkelige måder

fra morgen til aften, og kan de slippe derfra med
livet i behold? 



Strelecky, John: Cafeen ved verdens ende; Bilgrav, 111
sider

Filosofisk og spirituel roman, hvor en moderne
mand drejer fra sit livs hvileløse motorvej og

besøger en café, der måske eller måske ikke findes i
den verden, vi vælger at kalde den virkelige.

Gazan, Sissel-Jo: Hvide blomster; Politiken, 506 sider
I takt med at teenageren Jenny vokser op og mister
barndommens uskyldighed, må hun lære, at man

ikke altid kan stole på de voksne, og at svigt og løgne
findes side om side med kærlighed og sandhed. 

Blandede bolsjer

Bukkehave, Tobias: Kongetro; Politiken, 329 sider

Den tidligere jægersoldat Tom Cortzen har mistet
tiltroen til fædrelandet. Men så kalder pligten igen.

Et mord i Dubai sætter en række af hændelser i
gang. Det er nu op til Tom at stoppe en potentiel

katastrofe. 

Faber, Peter: Er der d i forvandle?; Byen, 246 sider
To voksne mennesker får mod på at give livet en ny

chance, da de anonymt finder hinanden i
onlinespillet Wordfeud. Deres kendskab til særlige

ord røber både alder og interesse, og stimulerer
efterhånden lysten til at chatte. 



I ord og billeder tegnes et portræt af det særligt
sønderjyske. Blandt bogens kendte skribenter med

sønderjyske rødder er bl.a. Hans Jørgen Bonnichsen,
Bertel Haarder og Søren Ryge Petersen, som bidrager

med oplevelser og minder fra deres opvækst i
grænselandet.

Goulson, Dave: Den kriblende have: sådan dyrker du
din have og redder kloden; 318 sider

Det kribler og krabler i græsplænen, havedammen,
køkkenhaven og komposten. Personlig beretning om

den mirakuløse vrimmel af insekter, der findes i
pesticidfrie og lidt afslappede haver.

Identitet og forvandlinger

Margit anbefaler
Vores vidunderlige natur

Bonnichsen, Hans-Jørgen: Sønderjylland: fortællinger
fra grænselandet; 332 sider.

Fríða Ísberg (f. 1992): Kløe: noveller; 199 sider

Det kribler og krabler i græsplænen, havedammen,
køkkenhaven og komposten. Personlig beretning om

den mirakuløse vrimmel af insekter, der findes i
pesticidfrie og lidt afslappede haver.



Jónas Reynir Gunnarsson: Mellemlanding: roman;
Gyldendal, 237 sider

På vej mod København fra Brighton mellemlander
islandske Maria i Reykjavik. På randen af udmattelse
oplever hun et hektisk døgn med venner, familie og

mange forsøg på at finde sig selv og en plan for sit liv.

Kosović, Birgithe: Det, du ikke vil vide; Politikens
Forlag, 369 sider

Biografisk slægtsroman om Birgithe Kosovics dansk-
jugoslaviske families historie i krig og fred, og om

forholdet til hendes far.

Pārsı̄'pūr , Shahrnūsh: Kvinder uden mænd;
Gyldendal, 187 sider

En poetisk fortælling om fem iranske kvinder der lever
i det mandsdominerede Teheran i 1950'erne. I deres

søgen efter kærlighed og frihed finder de sammen i en
magisk have i Karaj.

Om at være forælder
Nilssen, Olaug: Tung tids tale; Turbine, 161 sider

Fortælleren er mor til den ni-årige Daniel, der efter at
have forandret sig markant som treårig, har fået en

autismediagnose. I du-form beskriver hun sine tanker
og følelser til sønnen, ikke mindst de svære, som vrede

og afmagt.



Lindgaard, Rikke: Hvorfor skal skoletasken være så
tung? : et satirisk indblik i forældreskab; Byens

Forlag, 200 sider
Fiktiv satirisk bog om forældres kommunikation på
ForældreIntra. Om forældreskab i en digital tid. For

læsere af satire og forældre med små børn i skole.

Blandede bolsjer

Elsebeth Dissing: Tjenerindens døtre; Hovedland, 356
sider

Kollektivroman. Tiden er 1937 til 1946.
Sladdercentralen sørger for at holde alle på deres rette
plads i det klasseinddelte samfund i stationsbyen, men

nye tider er på vej.

Matias Faldbakken: Vi er fem; Gutkind, 214 sider
Tormod eksperimenterer med ler i værkstedet og snart

er lerklumpen blevet en hjælp i køkkenet og en
legekammerat. En dag løber klumpen hjemmefra og

skaber panik i landsbyen.

Flood, Helene: Terapeuten; Grønningen 1, 375 sider
Sara er psykolog og Sigurd arkitekt og bor i en gammel
villa i et af Oslos bedste kvarterer. Da han bliver fundet

skudt, mistænker politiet hende. Hun føler sig
overvåget, og der er vist nogen i huset om natten. Eller

er hun ved at blive vanvittig?



Lupton, Rosamund: Tre timer; Turbulenz, 430 sider
En engelsk skole bliver holdt i skak af to bevæbnede

mænd, der vil skyde alle, om tre timer. Elever og lærere
forsøger at skjule sig og passe på hinanden, mens tiden

går og presset stiger.

Lykke, Nina: Næste!; Gyldendal, 313 sider

Elin bor med sin mand Aksel i et intellektuelt og
småborgerligt kvarter i udkanten af Oslo. Elin ligger på
sofaen og drikker vin, mens Aksel står på ski, og det går

egentlig meget godt, indtil Elin møder
ungdomskæresten Bjørn.

Nordenhof, Asta Olivia: Penge på lommen;
Scandinavian Star: del 1; Basilisk, 170 sider

Ægteparret Kurt og Maggie har efter barske erfaringer
med livet, fundet sammen i et ægteskab på godt og

ondt. Mens Maggie er faret vild i kærligheden, leder
Kurt efter en god investering.



Pilgaard, Stine: Meter i sekundet; Gutkind, 262 sider

Prahl J., Linda Karen: Stabilgrus; Brændpunkt, 162
sider

Endigtsamling om at være mor og kvinde i 30’erne og
jonglere mellem job, familie og ens egne ambitioner.

Det er bogen om det ufiltrerede liv – alt det du ikke ser
på instagram – men som jo i grunden er fint nok, og

har sine egne smukke øjeblikke. Det er en digtsamling,
men man føler alligevel man bliver revet med i en

sammenhængende historie, hvor
man følger fortællerens tanker på tæt hold.

Miriam anbefaler
Hverdag, voksne og deres problemer

En ungkvinde fra Aarhus er flyttet til Vestjylland
sammen med sin kæreste, der nu er lærer på stedets

højskole. Bogen er skrevet i et sjovt og opfindsomt
sprog, og man følger den kvindelig hovedperson, mens
hun forsøger at tilpasse sig de nye omgivelser – hvilket

ikke altid går så godt. Finurlig, opfindsom og
humoristisk!

Aubert, Marie: Voksne mennesker; Lindhardt og
Ringhof, 167 sider

Ida er barnløs, single og over 40. Og når familien
samles er det ikke altid en nem situation at sidde i.

Især ikke da Idas søster kommer med glædelige
nyheder! Om jalousi, identitet og barnløshed.



Skæve romaner
 Moshfegh, Ottessa: Mit år med ro og hvile;

Rosinante, 256 sider
Vi befinder os i New York i årene op til 9/11, og alting
fremstilles som kynisk og overfladisk. Intet er ægte –

hverken kunsten, de menneskelige relationer eller
følelser. Det handler om at have social status, penge og

materielle goder. Hovedpersonen er en privilegeret
kvinde fra overklassen, som beslutter sig for at stå af

ræset for at sove i et år - hjulpet godt på vej af div.
medikamenter.  Jeg lover dig: romanen er ikke som noget

du før har læst!!

Shafak, Elif: 10 minutter og 38 sekunder i denne
sære verden; Grif, 389 sider

Hun ligger i en affaldscontainer i udkanten af
Istanbul. I 10 minutter og 38 sekunder efter at

hendes hjerte er holdt op med at slå, genoplever den
prostituerede Leila sit liv og sine venskaber.

Larsen, Sigrídur: Crash Kalinka; Gladiator, 236
sider

Vi følger hovedpersonen Kalinka, som vil være
stewardesse, men som slet ikke føler, at hun passer ind
i rollen. Hendes hår er nemlig pjusket og vildt, hun er

alt for lav, og så har hun flyskræk. En
eksperimenterende og lidt krævende roman – som

dog giver en anderledes og forfriskende læseoplevelse.

Fantastiske forfatterinder
de Vigan, Delphine: Underjordiske timer; People's

Press, 246 sider
To mennesker som sidder fast i livet. Den ene bliver

isoleret og mobbet af sin chef på arbejdspladsen, den
anden er i en relation til en kvinde, som ikke elsker

ham. Men måske de mødes en dag? Og måske de kan
hjælpe hinanden med knuderne i deres liv?



Ferrante, Elena: Voksnes løgnagtige liv; C & K, 421
sider

Giovanna lever i en tilsyneladende harmonisk og
kærlig familie, der deler hendes interesse for litteratur

og filosofi. Harmonien brydes, da forældrene bliver
skilt og Giovanna havner i en stor eksistentiel krise,
der får hende til at vende blikket indad og reagere

udad.

Auður Ava Ólafsdóttir: Miss Island; Batzer, 277
sider

Hovedpersonen hedder Hekla – lige som
vulkanen – og hun er en ung forfatter, som flytter til

hovedstaden for at skrive. Den foregår i 50’erne og
60’ernes Island, og portrætterer et lille lukket

samfund, hvor kvinderne skal være smukke og deltage
i skønhedskonkurrencer, hvis ikke de skal gifte sig og

få børn. Smuk roman, der handler om kampen for at få
lov til at være den man er.
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