Kassevis af bøger
ET TILBUD TIL LÆSEKREDSE

KASSEVIS AF BØGER
Hjørring Bibliotekerne tilbyder læsekredse at skaffe det
nødvendige antal eksemplarer af bøger til brug ved fælles
læsning. Kontakt dit lokale bibliotek for at få undersøgt
mulighederne.
Vi har på forhånd udvalgt en række bøger, der er egnede til
brug i læsekredse, og dem tilbyder vi at låne som en bogkasse.
En bogkasse indeholder 8 eksemplarer af bogen samt et
udvalg af anmeldelser og omtaler. Lånetiden er 42 dage.

Aidt, Naja Marie
Sten, saks, papir

Thomas’ far er død og ved oprydningen
finder han et papir med oplysninger, der
sætter familien under pres.
Gyldendal, 2012. 382 sider.

Al Aswany, Alaa
Yacoubians hus

I et stort boligkompleks i Cairo lever en
række mennesker fra alle samfundets lag,
hvis enkelte historier følges i et epos om
kærlighed, magt og afmagt.
Hr. Ferdinand, 2007. 266 sider.

Alvtegen, Karin
En sandsynlig historie

Helena driver hotellet i Norrland videre,
efter at hendes mand forlod hende.
Anders dumper ind på hotellet efter et
mislykket selvmordsforsøg, og der spirer
en forsigtig interesse frem mellem Helena
og Anders, men det er særlingen Verner
med de særlige evner som får sat gang i
positive forandringer.
Tiderne Skifter, 2011. 294 sider.

Alvtegen, Karin
Sommerfugleeffekten

Bodil forlader sin mand, da hun får at vide
at hun skal dø, datteren Viktoria bryder
kontakten, og Andreas udvikler posttraumatisk stress efter et røveri. Tre mennesker når til et vendepunkt i deres liv.
Tiderne Skifter, 2014. 275 sider.

Andersen, Jens
Denne dag, et liv:
en Astrid Lindgren-biografi
(99.4 Lindgren, Astrid)
En biografi om Astrid Lindgrens liv der går
bag forfatterskabets facade og skildrer
forfatterens tanker og handlinger, kampe,
nederlag og sejre, drømme og depressioner. Belyst via hidtil ukendte, mangeårige brevkorrespondancer med blandt
andet en tysk kvinde.
Gyldendal, 2014. 434 sider.

Andersen, Jens
Under bjælken

(99.4 Frederik Kronprins af Danmark)
Man følger Kronprins Frederik (f. 1968)
fra fødslen på Rigshospitalet og frem
til det moderne familieliv med Mary på
Amalienborg. Baseret på samtaler med
Danmarks kommende konge samt en
lang række interviews med hans familie
og venner.
Gyldendal, 2017. 379 sider.

Audur Ava Ólafsdóttir
AR

Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen,
og rejser til et fjernt krigshærget land for
at begå selvmord. Men på Hotel Silence
inddrages han i genopbygningen af huset
og byen, og langsomt vender han tilbage
til livet.
Batzer & Co, 2018. 249 sider.

Blendstrup, Jens
Luskefisefortællinger

Jens er barn med Neger Thomas, 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. Falske historier fra en sand
barndom.
Samleren, 2014. 120 sider.

Brask, Morten
En pige og en dreng

Han møder Maya på universitet og bliver
betaget af hende. De flytter sammen og
hun overtaler ham til at få børn. Herfra går
alt galt.
Politiken, 2013. 218 sider.

Brun, Lisbeth
Det du mister

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 på gårdens drift, bliver Marie mere
og mere frustreret.
Gyldendal, 2011. 291 sider.

Brun, Lisbeth
Som brødre vi dele
Backman, Fredrik
Britt-Marie var her

Britt-Marie er 63 og forlader 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.
People’s Press, 2014. 380 sider.

Barnes, Julian
Når noget slutter

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, som han måske slet
ikke husker så præcist ...
Tiderne Skifter, 2011. 167 sider.

Helle er nu i 40’erne, og for at binde en
sløjfe i sit liv vender hun tilbage til den
egn og den gård, hvor hendes biologiske
mor levede med mand og to sønner – og
hvorfra Helle blev bortadopteret.
Gyldendal, 2012. 237 sider.

Buk-Swienty, Tom
Det ensomme hjerte

Om den unge tysker Hans Horns (19211989) opvækst og den gradvise ændring
af Tyskland, om nazificeringen, krigen og
den uundgåelige indkaldelse til Wehrmacht. I sine ældre år begyndte han de
gennemillustrerede optegnelser, der
danner grundlaget for denne bog.
Politiken, 2017. 484 sider.

Carmona-Alvarez, Pedro
Og vejret skiftede, og det blev
sommer og så videre

Da Johnny og Kari mister deres to små
døtre ved en ulykke, flytter de fra USA
til hendes hjemland Norge. De får en ny
datter, men er det nok til at genskabe en
familie, parforholdet og ikke mindst finde
fodfæste selv?
Turbine, 2014. 250 sider.

Davidsen, Leif
Djævelen i hullet

Nervepirrende spændingsmursten om forrædderi og loyalitet. Den danske efterretningsagent John Arnborg hopper i 1993 af
til Rusland og efterlader kone og datteren,
Laila, hvis liv forbitres over svigtet.
Lindhardt og Ringhof, 2016. 397 sider.

Chevalier, Tracy
Pige med perleørering

I 1664 bliver Griet ansat som tjenestepige
hos maleren Vermeer i Delft. Griet er nederst i hakkeordenen, og det bliver værre
endnu, da Vermeer bruger hende som
model, fordi hustruen er gravid.
PP-Forlag, 2004. 235 sider.

Cunningham, Michael
Når mørket bryder frem

Historien handler om New Yorker-parret
Peter og Rebecca Harris fra byens kunstverden. Rebeccas lillebror rykker ind og er
ved at bringe især Peter helt ud af kurs.
Stilistisk smuk og præcis skildring af en
midaldrendes livskrise.
Gyldendal, 2011. 272 sider.

Dalager, Stig
Det blå lys:
- en roman om Marie Curie

Biografisk roman om den dobbelte
nobelpristager Marie Curie og hendes tid.
Da Marie vokser op, er der intet, der tyder
på, at hun skal blive en banebrydende
naturvidenskabelig forsker. Vi følger
hendes kamp for anerkendelse i et
samfund, hvor kvinder mest herskede
over hjemmet, og ser de store personlige
omkostninger, der er ved at skabe sig et
navn i en mandsdomineret verden.
Lindhardt og Ringhof, 2012. 663 sider.

De Waal, Edmund
Haren med de ravgule øjne

Keramikeren de Waal arver en samling
små japanske figurer - netsuker - fra sin
onkel og beslutter at undersøge samlingens vej gennem hans slægt fra 1870’erne
til i dag og dermed også slægtens
historie.
Hr. Ferdinand, 2011. 388 sider.

Dencik, Daniel
Anden person ental

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.
Gyldendal, 2014. 271 sider.

Doerr, Anthony
Alt det lys vi ikke ser

Roman om den tyske soldat Werner, som
er ekspert i at opspore radiotransmission,
den blinde franske pige Marie-Laure, og
eftersøgningen af en uvurderlig juvel
under Anden Verdenskrig.
Politiken, 2015. 557 sider.

Ekman, Kerstin
Grand final i gøglerbranchen

Flensted-Jensen, Elisabeth
Kystsanatoriet

Evans, Diana
26a

Flynn, Gillian
Kvinden der forsvandt

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.
Gyldendal, 2012. 411 sider.

Debutroman, der følger tvillingepigerne, Georgia og Bessie, gennem deres
opvækst i London med en nigeriansk mor
og en britisk far.
Aronsen, 2010. 306 sider.

Ferrante, Elena
Dukken der blev væk

Eftertænksom roman om moderskabets
komplekse natur, hvor selvopofrelsen og
fortrydelsen går hånd i hånd. På en ferie
ved Italiens kyst observerer kvinden Leda
en ung mor og hendes lille datter. Synet
får Leda til at reflektere over sit eget liv
som mor til to døtre.
C&K, 2016. 183 sider.

Ferrante, Elena
Min geniale veninde

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
Tiderne Skifter, 2013. 123 sider.

På deres femårs-bryllupsdag forsvinder
Amy sporløst fra sit lykkelige ægteskab.
Nick bliver politiets hovedmistænkte, 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?
Gad, 2013. 472 sider.

Foss, Kristian Bang
Døden kører Audi

Asger mister alt og må tage et job som
handicaphjælper hos den kronisk syge
og hashrygende Waldemar. Waldemar
overtaler Asger til at tage med ham til
Marokko, så han kan blive kureret for alle
sine lidelser, men turen går ikke helt som
planlagt.
Gyldendal, 2012. 229 sider.

Elena og Lila vokser op i et fattigt kvarter
i 1950’ernes Napoli. De skiller sig ud ved
deres intelligens, og selvom drømmen om
en bedre fremtid fører dem i forskellige
retninger, udvikles deres venskab hele
tiden.
(Første del af trilogien Napoli-romanerne)
C&K, 2014. 384 sider.

Foss, Kristian Bang
Frank vender hjem

Frank, fra en fattig arbejderfamilie, møder
på universitet Thea, der kommer fra en rig
familie. De bliver kærester og venter barn.
Kort inden termin forsvinder Frank, og da
han kommer hjem er det med en meget
usandsynlig historie.
Gyldendal, 2019, 316 sider.

Franzen, Jonathan
Frihed

Amerikansk epos om den en gang så
perfekte, men nu stærkt samspilsramte
Berglund-familie, hvis personlige
historie væves tæt ind i historien om det
amerikanske samfund i de dramatiske år
efter 11. september.
Gyldendal, 2011. 581 sider.

Gade, Marianne
Den tomme stol

Grøndahl, Jens Christian
Det gør du ikke

David er advokat, og Emma kunstmaler.
De nærmer sig begge de 50 og har været
lykkeligt gift i mange år, men nu bliver
deres fortrolighed og gensidige tillid sat
på en prøve.
C&K, 2010. 228 sider.

Grøndahl, Jens Christian
Fire dage i marts

Historien om et veletableret ægtepar
med adskillige år sammen og
deres midtvejskrise med kærlighed,
sidespring og en aldrig bearbejdet
ungdomskærlighed.
Autor, 2012. 204 sider.

Et opkald til den succesfulde arkitekt
Ingrid om, at hendes 15-årige søn er anholdt for vold, får hende til at tage sit liv
op til revision. Og hun erkender modvilligt,
at hun blot gentager svigt fra sit eget og
moderens liv.
Gyldendal, 2008. 332 sider.

Gazan, Sissel-Jo
Dinosaurens fjer

Grøndahl, Jens Christian
Før vi siger farvel

Krimi. Er verdens fugle dinosaurernes efterkommere? Det er emnet for Annas
speciale på biologistudiet, og jo dybere
hun trænger ned i emnet, des tydeligere
bliver det, at både videnskabelig og
almenmenneskelig uredelighed kan få
voldsomme konsekvenser.
Gyldendal, 2008. 446 sider.

Gazan, Sissel-Jo Reid
Svalens graf

Den ansete professor i immunologi og
infektionssygdomme, Kristian Storm, har
tilsyneladende begået selvmord, men kan
det virkelig passe? Hans forskning stod
over for et stort gennembrud. Assistenten,
Marie Skov, får overbevist kriminalkommissær Søren Marhauge om, at sagen bør
genoptages.
Gyldendal, 2013. 470 sider.

Grossman, David
Kvinde på flugt fra meddelelse

Ora flygter op i bjergene i håbet om at
afværge sin søns død ved ikke at modtage
meddelelsen om, at han er dræbt i militærtjeneste. Hendes livshistorie, ægteskabet med Ilan, sønnerne og forholdet til
vennen Avram fortælles undervejs.
Vandkunsten, 2011. 669 sider.

Barbara er 36 og lever sammen 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.
Lindhardt og Ringhof, 2012. 279 sider.

Guillou, Jan
1968

Som nyuddannet jurist med politisk
engagement har Eric Letang i 1968
travlt med at passe sit job som advokatfuldmægtig i Stockholm og diskutere
Vietnamkrigen. Tidens strømninger synes
dog ikke at påvirke resten af hans familie
synderligt.
Modtryk, 2017. 407 sider.

Guillou, Jan
Blå stjerne

Vi er i Sverige i 1941-1943, hvor søstrene
Rosa og Johanne Lauritzen på hver sin
måde er involveret i krigen. Den ene som
ansat i forsvarets efterretningstjeneste,
den anden i modstandsbevægelsen under
dæknavnet Blå Stjerne
Modtryk, 2015. 430 sider.
(Det store århundrede, 5)

Guillou, Jan
Brobyggerne

Brødrene Lauritz, Sverre og Oscar fra
Bergen er store tekniske begavelser, der
i 1901 som nyuddannede ingeniører og
verdensmænd er fulde af tro på fremtiden
og på teknikkens landvindinger. Men
kærligheden spiller dem et puds, og
Første Verdenskrig vender op og ned på
alting.
Modtryk, 2011. 547 sider.

Guillou, Jan
Dandy

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 indadtil, så må facaden holdes
udadtil. Så kommer Første Verdenskrig og
med den ødelæggelsen af deres liv.
Modtryk, 2012. 547 sider.

Guillou, Jan
Ikke at ville se

Tiden under Anden Verdenskrig i Sverige og situationen i resten af verden er
beskrevet gennem den ældste af de
tre brødre, Lauritz Lauritzen, og han er
tyskvenlig (ikke nazist). Samtidig fortsætter historien om begivenhederne i denne
svenske overklassefamilie.
(Det store århundrede, 4)
Modtryk, 2014. 351 sider.

Guillou, Jan
Mellem rødt og sort

Første Verdenskrig er slut, og Lauritz,
Oscar og Sverre er godt i gang med at
opbygge et stort byggeforetagende. Men
Hitlers magtovertagelse kommer i vejen.
(Det store århundrede, 3)
Modtryk, 2013. 374 sider.

Guillou, Jan
Ægte amerikanske
cowboybukser

I 1950’erne er Sverige under forandring.
Den amerikanske teenagekultur er ved at

vinde indpas til de voksnes skræk, men til
absolut glæde for drengen Eric, der finder
identifikation i cowboybukser, Elvis og film
med James Dean.
Modtryk, 2016. 372 sider.

Guldager, Katrine Marie
En uskyldig familie

Fra en oprørsk opvækst i en venstreorienteret, sydfynsk familie opnår Frederik
succes på det amerikanske finansmarked.
Drømmen er opnået, men skyldfølelsen
og usikkerheden larmer.
Politiken, 2017. 298 sider.

Haller, Bent
Abelone på Bangsbo

Abelone er født ind i en fattig husmandsfamilie, men alligevel lykkes det hende at
blive ansat som stuepige på Bangsbo. På
Bangsbo mødes en lang række af tidens
farverige kunstnere, forfattere og malere,
og for Abelone åbner der sig her en helt
ny verden.
Lindhardt og Ringhof, 2017. 366 sider.

Haller, Bent
Når krigen slutter

Edith har netop fået en tjenesteplads i
Frederikshavn, da Danmark bliver besat i
1940. Byen vrimler med besættelsestropper, og Edith møder soldaten Helmut. De
skjuler forbindelsen, men den får følger også flere end hun aner.
Lindhardt og Ringhof, 2018, 438 sider.

Haller, Bent
Rakkerpakhuset

Kollektivroman med et præcist tidsbillede
fra 1950’erne. Vi er i en etageejendom i en
lille kystby og i løbet af en forårssøndag,
hvor drengene skal spille fodbold mod
dem fra Ålevej, følger vi alle familierne, og
deres historier væves sammen.
Samleren, 2009. 356 sider.

Hallgrímur Helgason
Kvinden ved 1000°

Islandske Herbjörg på 80 år bor i en ombygget garage med KOL, daglig hjemmehjælp, internet og en gammel håndgranat.
Nu gider hun ikke mere og har bestilt tid
på krematoriet. I glimt fortæller hun sin
livshistorie, som har ført hende vidt omkring i verdenshistorien.
Lindhardt og Ringhof, 2013. 465 sider.

Helle, Merete Pryds
Folkets skønhed

Prisvindende roman om Marie, der i
1930’erne vokser op på Langeland i et
forarmet miljø, der ikke levner mange
muligheder for de unge, der ønsker sig
et andet liv end forældregenerationen.
Ægteskabet med Otto bliver et springbræt
til storbyen og fremskridtet.
Lindhardt og Ringhof, 2016. 428 sider.

Helle, Merete Pryds
Vi kunne alt

Merle vokser op i 1970’erne i Værløse. Hun
har det svært i skolen og derhjemme, hvor
familien er ved at gå i opløsning med en
syg mor og en ustabil far.
Linghardt og Ringhof, 2018. 342 sider

Hammann, Kirsten
En dråbe i havet

Mette vil gerne skrive en bog om de sultne
i ulandene, men da hun via det magiske
værelse 516 på Hotel Astor i København
får ulandenes virkelighed at føle, bliver
hendes trygge verden pludselig usikker.
Gyldendal, 2008. 324 sider.

Helle, Helle
de

Lolland i 1980’erne. Med en 16-årig piges
blik fortælles om hverdagen på gymnasiet og hjemme i lejligheden sammen
med moren. Om alt det de kan dele, men
også om morens sygdom og det, der ikke
findes ord for.
Rosinante, 2018. 156 sider.

Helle, Helle
Dette burde skrives i nutid

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.
Samleren, 2011. 158 sider.

Helleberg, Maria
Dronningeskolen

Caroline Amalie havde en privilegeret og
dramatisk barndom. Derfor søger hun
fredeligere omgivelser og gifter sig med
Christian Frederik (senere Christian d. 8.).
Som dronning fyldes hendes liv imidlertid
med magtkampe, længsel og kærlighed.
Samleren, 2004. 597 sider.

Helleberg, Maria
Kvinderne fra Thy

Slægtsroman om to stærke kvinder, mor
og datter, der tager kampen op for at få et
bedre liv på landet i Thy omkring år 1900.
Underholdende og dramatisk fortæller
forfatteren historien om sin egen mormor
og oldemor.
Samleren, 2016. 381 sider.

Helleberg, Maria
Søstrene fra Thy

De to søskende Gerda og Ruth er blevet
voksne og lever to meget forskellige liv.
Gerda får en læreplads i en boghandel i
Thisted og Ruth lever det vilde liv i København med jazz og dans og indleder et
farligt forhold til en SS-officer.
Rosinante, 2019, 430 sider.

Helleberg, Maria
Stormene

Kærlighed og magt i reformationens
Danmark. Roman, der foregår fra 1515 til
1544 i reformationstiden. Den unge adelskvinde Elisabeth forelsker sig hovedkulds
i biskop Stygge Krumpen, og trods enorm
modstand og års ufrivllig adskillelse overlever kærligheden.
Bibelselskabet, 2017. 717 sider.

Hesselholdt, Christina
Vivian

Biografisk og dybt original kunstnerroman om den amerikanske gadefotograf
Vivian Maier (1926-2009). Hun passer
riges folk børn og fotograferer ved siden
af i tusindvis af folk på gaden. Romanen
er opbygget af et polyfonisk spektrum af
forskellige, ligeværdige stemmer. Vivan
er speciel og viser hele tiden læseren
nye sider af sig selv. Hendes barndom
er præget af vold, misbrug og psykisk
sygdom, men i kunsten blottes en ømhed
og en særegen skønhed.
Rosinante, 2016. 200 sider.

Hjorth, Vigdis
Arv og miljø

Som titlen antyder, spiller spørgsmålet
om arv en stor rolle i romanen. Familien
består af far, mor og fire nu voksne børn.
Den ældste Bergliot har brudt med sine
forældre, og det samme har broren Bård.
Bergliot har lidt kontakt med den ene af
søstrene, som en dag fortæller hende, at
forældrene har testamenteret deres to
sommerhytter til de to yngste døtre.
Turbine, 2017. 332 sider.

Holm, Gretelise
Jesus, pengene og livet

(99.4 Holm, Gretelise)
Forfatteren, journalisten og samfundsdebattøren Gretelise Holms (f. 1946)
beretning om sin families baggrund og
om sin opvækst som nomadebarn i jyske
landsogne, men også om læretiden
som 17-årig journalistelev og de 4 år på
Berlingske Tidende, om hendes personlige
forhold til ungdomsoprøret i 1968 og om
den fornøjelige deltagelse i den seksuelle
revolution
Teli Media, 2012. 280 sider.

Holst, Hanne-Vibeke
Knud, den store

Hislop, Victoria
Øen

25-årige Alexis rejser fra London til
Kreta, som er hendes mors barndomsø.
Det bliver en rejse tilbage til en tragisk
familiehistorie, som står i skyggen af
spedalskhed og lidenskab. Hvorfor har
moderen aldrig fortalt noget om sine
dramatiske familieforhold?
Bazar, 2011. 504 sider.

Knud Holst (1936-1995) vokser op i et
indremissionsk hjem i Vendsyssel. Han
opdager sin lyst til og sit talent for at
skrive og får både sin Kirsten og et anerkendt forfatterskab. Men det krakelerer, og
langsomt begynder både kærlighed og litterær anerkendelse at falde fra hinanden.
Gyldendal, 2013. 577 sider.

Holst, Hanne-Vibeke
Som pesten

Højdramatisk roman om ét af verdens
mest frygtede sygdomsscenarier.
Danmark rammes af et virusudbrud af den
frygtede H7N9-influenza. Virussen spreder
sig hurtigt og udvikler sig til en verdensomspændende pandemi med mange
hundredetusinde døde til følge. Karoline

Branner er romanens hovedperson. En
ung, idealistisk og arbejdsom dansk
læge, der er koordinator i WHO’s afdeling
for pandemibekæmpelse. Hun arbejder
indædt for at få den nødvendige vaccine,
mens tid endnu er.
Gyldendal, 2017. 685 sider.

Holst, Hanne-Vibeke
Undskyldningen

Helena Tholstrup er en succesfuld operachef i Berlin. Privat har hun svigtet sin
datter til fordel for karrieren, og nu er tiden inde til det store opgør. Også Helenas morfar, den kvindekære præst og
modstandsmand, har svigtet sin familie,
og hvad med hendes egen far Leo?
Gyldendal, 2011. 422 sider.

Hope, Anna
De savnede

År 1920. Hetties bror overlevede krigen,
men er nedbrudt. Evelyn mistede sin
kæreste, Ada sin søn. En dørsælger dukker op hos Ada med en hemmelighed, og
kvindeskæbnerne forbindes.
Klim, 2014. 280 sider.

Hornby, Nick
Miss Blackpool

Barbara fra Blackpool flytter til London for
at lave tv. Her møder hun en række mennesker, og sammen skaber de én af tidens
mest sete og sjoveste tv-serier.
Lindhardt og Ringhof, 2015. 358 sider.

Hosseini, Khaled
Under en strålende sol

Mariam vokser op under fattige og
kærlighedsløse kår, mens den 19 år yngre
Lailas barndom er lykkelig og fri. Begges
verden ødelægges, og skæbnen bringer
dem sammen hos en voldelig tyran af
en ægtemand, hvor de trods forskellige
baggrunde samles i et fællesskab.
Cicero, 2007. 319 sider.

Hustvedt, Siri
En amerikaners lidelser

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.
Per Kofod, 2008. 301 sider.

Høeg, Peter
Elefantpassernes børn

Peter er 14 år og yngste barn af det
usædvanlige præstepar på den fiktive ø
Finø. Nu er præsteparret forsvundet, og
Peter og hans to ældre søskende har på
fornemmelsen, at forældrene igen har
planer, som ikke tåler dagens lys. Børnene
flygter fra myndighederne, og i et kapløb
med alle mulige mærkelige mennesker
med vidt forskellige motiver lykkes det
dem at klare alle udfordringer.
Rosinante, 2010. 379 sider.

Jacobsen, Roy
De usynlige

Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i
Nordnorge, hvor naturen råder, og hvor der
skal arbejdes hårdt for eksistensen.
Rosinante, 2014. 215 sider.

Jacobsen, Roy
Vidunderbarn

Varm, sørgmunter fortælling fra Oslo om

den 11-12-årige dreng Finn, hvis ellers så
trygge liv sammen med sin mor får flere
og flere sprækker, da Finn pludselig får en
halvlillesøster, som tillige flytter ind.
Rosinante, 2010. 238 sider.

Jensen, Carsten
Vi, de druknede

En beretning om 4 generationer af sømænd fra skipperbyen Marstal i det 19.
århundrede, som satte livet på spil på
verdenshavene, og om konsekvenserne
for de efterladte.
Gyldendal, 2006. 693 sider.

Jensen, Henning
Gennem glasvæggen

Skuespilleren Henning Jensen (f. 1943)
oplevede i 1978 en svær depression, som
det tog ham et år at komme sig over.
Oveni andres uforståenhed over for hans
situation, var han også selv på ukendt
grund. Derfor kom han omkring en del
kvaksalvere, før han endelig blev indlagt
og fik ordentlig hjælp.
Gyldendal, 2020, 305 sider.

Jensen, Jens Henrik
De hængte hunde

Thriller om den traumatiserede krigsveteran Niels Oxen, der forsøger at finde
ro for sine indre dæmoner ved at bosætte
sig dybt inde i Rold Skov. Han hvirvles i
stedet ind i en dramatisk sag, hvor hævn
og magt er centrale og farlige aktører. Her
bliver hans evner som elitesoldat i den
grad nyttige (Oxentrilogien, 1).
Politiken, 2012. 411 sider.

Jepsen, Erling
Erna i krig

Historisk roman. Sønderjyske Erna tager
sammen med sin søn Kalle til fronten, da
han indkaldes til tysk krigstjeneste under
første verdenskrig. Med underfundig
humor fortælles om Ernas bidrag til at
tyskerne taber krigen.
Gyldendal, 2018, 308 sider.

Jessen, Anna Elisabeth
Om hundrede år

En stor familiehistorie fortalt fra skiftende
perspektiver i hundrede nedslag - et for
hvert år fra 1914 til 2014.
Rosinante, 2019. 414 sider.

Jessen, Ida
Børnene

Fraskilte Solvej flytter til Hvium - og datteren, der bor hos faren. Solvej giver stof
til sladder i landsbyen, selvom hun som
sundhedsplejerske hjælper mange og ser
mange ting.
Gyldendal, 2009. 318 sider.

Jessen, Ida
Doktor Bagges anagrammer

Anden del af “En ny tid”. Thyregod, sidst
i 1920’erne. Lægen Vigand Bagge er
dødeligt syg, og om natten skriver han og
tænker tilbage på sit liv. Ikke mindst på sin
mor, sit virke som læge og sit ægteskab.
Gyldendal, 2017. 156 sider.

Jessen, Ida
En ny tid

Thyregod, 1927. Lilly er 50 år og netop blevet enke. I sin dagbog ser hun tilbage på
sit barnløse ægteskab med den knarvorne
læge Bagge og på alt det, der kunne være
blevet anderledes, hvis hun havde truffet
nogle andre valg.
Gyldendal, 2015. 208 sider.

Johansson, Lars
Signe

I 1940’erne møder danske Signe Gondrup
sit livs kærlighed. Han er tysker og bliver i
1945 stemplet som krigsforbryder. Samme
skæbne venter Signe, da hun - gravid efter
en voldtægt - vender hjem til Danmark.
Gyldendal, 2006. 599 sider.

Johansson, Lars
Signes hjemkomst

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 begået - udover at
elske en tysk mand?
Gyldendal, 2014. 435 sider.

Kinnunen, Tommi
Hvor fire veje mødes

Prisbelønnet finsk bestsellerroman om
livet i en familie gennem tre generationer
i en lille bygd i det nordlige Finland i årene
1890-1996. I det lille samfund i Kuusamo
i det nordlige Finland stikker den unge
jordemoder Maria ud og bliver genstand
for sladder. Ikke blot har hun taget sig en
uddannelse og forsørger sig selv, men hun
får også datteren Lahja uden for
ægteskabet.
Cicero, 2017. 315 sider.

Jungersen, Christian
Du forsvinder

Mias mand, privatskolelederen 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.
Gyldendal, 2012. 464 sider.

Kehlmann, Daniel
Tyll
Johansson, Lars
Ved Ishavet

Margit er lige blevet alene med fire små
børn, da tyskerne besætter fiskerbyen
Berlevåg i Nordnorge. Gennem Margit og
hendes uægte datter på 10 år opleves
Anden Verdenskrig.
Gyldendal 2018, 420 sider.

Jón Kalman Stefánsson
Fisk har ingen fødder:
En slægtshistorie

Byen Keflavik har tre verdenshjørner;
havet, vinden og evigheden. Det er en
flække - mindre værd end en ko og det
sted, hvor man er tættest på døden. Det
er byen, der præger Aris ungdom, og byen,
han vender tilbage til, da hans liv trænger
til at tage en ny drejning.
Batzer & Co, 2015. 407 sider.

Gøgleren Tyll flygter med bagerens datter Nele og rejser rundt i Europa, som er
ødelagt af Trediveårskrigen og præget af
overtro og kampen for overlevelse.
Linghardt og Ringhof, 2018, 333 sider.

Kirkskov, Morten
Kapgang

Martins mor dør, 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.
Gyldendal, 2010. 279 sider.

Kløvedal, Troels
Alle mine morgener på jorden:
mit autodidakte liv

Kaptajnen og forfatteren Troels Kløvedals
(f. 1943) erindringer om sit liv, sin familie,
sin barndom og ungdom og om alle sine
rejser med Nordkaperen. Om glæde og
taknemmelighed over et mangfoldigt liv
på trods af den livstruende sygdom als.
Gyldendal, 2017. 445 sider.

Kold, Jesper Bugge
Land i datid

I 2006 går danske Andreas i Berlin på jagt
efter sandheden om sin ukendte, østtyske
far. Sammen med kusinen Bea afdækker han sandheder og løgne, som rækker
langt tilbage i det tidligere DDR, mens han
langsomt finder afklaring i sit eget liv.
Turbine, 2016. 336 sider.

Kristín Marja Baldursdóttir
Karitas - Kaos på lærred (2)

Karitas formår at løsrive sig fra familie- og
forsørgerbåndene 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.
Gyldendal, 2008. 548 sider.

Kaa Andersen, Lotte
Hambros Allé 7-9-13

Line og Kristian bor på én af landets
fineste adresser - men de er dybt
ulykkelige. Det er der flere af de
prominente indbyggere på Hambros Allé,
der er, for krisen kradser også her og
sætter sine spor i menneskene.
Turbine, 2015. 291 sider.

Korsgaard, Thomas
Tyverier: noveller

Noveller i den realistiske tradition om
ensomhed, fortielser og forhåbninger og
om betydningsfulde øjeblikke i en række
personers liv.
Lindhardt og Ringhof, 2019. 138 sider.

Kristín Marja Baldursdóttir
Fra hus til hus

Den arbejdsløse Kolfinna er efter bruddet
med sin kæreste flyttet hjem til sin mor.
For at skaffe penge begynder hun at gøre
rent hos fire mennesker, som på hver
deres måde får stor indflydelse på hende
og hendes liv.
Gyldendal, 2013. 305 sider.

Kristín Marja Baldursdóttir
Karitas uden titel (1)

Islandske Karitas kommer i 1920’erne på
Kunstakademiet i København. Tilbage på
Island gifter hun sig og ender med en flok
børn - uden mulighed for andet end at
drømme om kunst. Men er hun stærk nok
til at gøre sig fri?
Gyldendal, 2007. 456 sider.

Kaa, Lotte Andersen
100 dage

På den attraktive Hambros Allé i Hellerup
har et par af familierne en del at slås med
trods deres tilsyneladende perfekte liv
med store karrierer og styr på alting. Bag
facaderne har kærligheden og nærværet
trange kår, og alle lider under det.
(2. del af “Hambros Allé 7-9-13”)
Rosinante, 2016. 332 sider.

Kaarsbøl, Jette A.
Din næstes hus

Arkitekten Laus kommer til en landsby i
Jylland, dels for at begrave sin far, dels
for at finde sig selv. Men mødet med
præsten, hans unge kone og landsbyens
beboere bliver ikke helt problemfrit
Gyldendal, 2009. 370 sider.

Leine, Kim
Afgrunden

De to tvillingebrødre Kaj og Ib rejser til den
finske borgerkrig i 1918, og krigens vold og
meningsløsheder mærker dem for resten
af livet. Romanen følger deres historie
op gennem mellemkrigstiden og den
spirende nazisme og kulminerer under
modstandskampen i København.
Gyldendal, 2015. 595 sider.

Leine, Kim
Profeterne i Evighedsfjorden

Den unge norsk-danske præst Morten
Falck rejser i 1787 til Sukkertoppen i Grønland for at missionere. Mange voldsomme oplevelser venter ham, og
efterhånden bliver han i tvivl om
sig selv og sit virke.
Gyldendal, 2012. 525 sider.

Lindsay, Joan
Udflugt til Hanging Rock

Tre kostskolepiger og deres matematiklærerinde forsvinder sporløst på en
skoleudflugt til Hanging Rock i år 1900.
Da den ene pige bliver fundet i live breder
mystikken sig, for hvor er de to andre piger
og deres lærerinde?
Feldtfos, 2019. 235 sider.

Lund, Karsten
Den amerikanske sømand

En skibbruden amerikaner gør sin redningsmand, fiskerkonen Ane, gravid og
forsvinder sporløst. 100 år efter genopstår gåden, og fortælleren gengiver hele
familiehistorien om Ane, den sorthårede,
mørkøjede søn og efterkommerne.
Gyldendal, 2007. 324 sider.

Lundberg, Ulla-Lena
Is

En ung præst og hans familie kommer i
1946 til den yderste skærgård i Ålandsøerne, hvor han har fået embede. De lever
godt og lykkeligt, men så brister isen, og
alt er pludselig ulykke.
Gyldendal, 2013. 370 sider.

McCann, Colum
Lad kun verden tumle sig

Omkring en autentisk begivenhed i august
1974, hvor en fransk linedanser skød en
line mellem tvillingetårnene i New York
og vandrede mellem de senere så fatalt
berømte skyskrabere, skildres en masse
forskellige men dog nært forbundne
skæbner.
People’s Press, 2011. 408 sider.

Marklund, Liza
Sort Perle

En skæbnesvanger nat i 1990’erne forulykker en båd ud for stillehavsøen Manihiki.
I båden er den svenske mand Erik, og fra
dette sekund forandres verden for perlefiskeren Kiona.
Rosinante, 2019. 494 sider.

Marstrand-Jørgensen, Anne Lise
Hildegard – bind 1

Biografisk roman om middelaldermystikeren, komponisten, abbedissen og meget
mere, Hildegard von Bingen (1098-1179).
Gyldendal, 2009. 397 sider.

Marx, Vibeke
Af ingenting

Et portræt af hittebarnet Drine fra
børnehjemmet Vibeshøj. Drine bliver
tjenestepige, og med gårdmandssønnen
får hun de uægte børn Enok og Agnes.
Som mor og senere hustru må Drine
leve med skammen over at komme “af
ingenting”, en skæbne der vil forfølge
hende gennem hele livet.
Modtryk, 2014. 328 sider

Mondrup, Iben
Godhavn

Tre danske søskende vokser op i Grønland
i 1970’erne. Venskaber og naturen betyder
meget for dem, og efterhånden også det
andet køn.
Gyldendal, 2014. 263 sider.

rødder i to kulturer.
People’sPress, 2018. 282 sider.

Moyes, Jojo
Det store spring

Mondrup, Iben
Karensminde

Jens og Karen er efter mange år i Grønland flyttet tilbage til Danmark, hvor deres
voksne børn har boet længe. Da Jens får
en hjerneblødning og bare ligger hen,
kommer stærke følelser i spil, og familiemedlemmernes forhold til hinanden
forskubbes.
Gyldendal, 2016. 311 sider.

Mondrup, Iben
Vi er brødre

Brødrene Poul og Jens vokser op i Nordjylland i årene efter 2. verdenskrig. Deres far
deltog i modstandsbevægelsen, og hans
oplevelser præger familien. Brødrenes forskellige opfattelse af familien og verden
omkring dem truer med at splitte familien.
Gyldendal, 2018. 547 sider.

Mondrup, Iben
Tabita

I 1960’erne tager Eva og Berthel to børn
med sig fra Grønland, som de adopterer.
Børnenes savn er stort og de voksnes
forhold til hinanden er skrøbeligt. Alt er
ikke idyl og især forskel i kultur er svær.
Politiken, 2020, 353 sider

Mosawi, Zeinab
Himlen over min fars tag

(99.4 Zeinab Mosawi)
Da Zeinab Mosawis (f. 1995) klassekammerater i Allerød skulle i gang med
terminsprøverne i 9. klasse, sendte
hendes forældre hende på genopdragelse
i Irak. Efter fem måneder lykkedes det
hende at flygte tilbage til Danmark. Om
hendes barndom, opholdet i Irak og
forsøget på at blive et helt menneske med

Sarah er opvokset hos sine
bedsteforældre og deler passionen for
heste med sin bedstefar. Midt i London
har de hesten Boo opstaldet. Natasha er
børneadvokat med rod i privatlivet. Sarah
og Natasha har intet til fælles, men de to
skal forandre hinandens liv for altid.
Cicero, 2015. 492 sider.

Munro, Alice
Fjendskab, venskab,
ægteskab

Novellerne, der foregår i Canada, viser i
genkendelige miljøer på landet og i byen de menneskelige dramaer i nære relationer og de psykologiske spil, der afgør liv
og skæbne.
Gyldendal, 2011. 373 sider.

Munro, Alice
Livet: noveller

Noveller, der kredser om mennesker,
deres følelser og relationer til hinanden.
Om det almindelige hverdagsliv, hvor en
skelsættende begivenhed præger personernes livsforløb og selvopfattelse.
Dertil fire delvist selvbiografiske noveller
om Alice Munros egen barndom.
Gyldendal, 2014. 308 sider.

Murakami, Haruki
Kafka på stranden

I nutidens Japan forenes to skæbner
tilfældigt: den unge Kafka Tamura, en
intellektuel, der føler sig hjemme i et
bibliotek, og den gamle Nakata, en
analfabet, der elsker naturen og kan tale
med katte. Ved mødet genopstår deres
historier på magisk vis.
Klim, 2007. 459 sider.

Mytting, Lars
Søsterklokkerne

Astrid, en ung stærk kvinde, bor i en lille
norsk bygd, hvor frosten bider hårdt i de
lange vintre. Den nye præst er tiltrækkende, den tyske arkitekt Gerhard endnu
mere. Over det hele våger den gamle
stavkirkes klokker, men nye tider er på vej.
Cicero, 2019, 444 sider.

Niemi, Mikael
At koge bjørn

På baggrund af den virkelige historie om
vækkelsespræsten Lars Levi Læstadius
fortælles om en række dramatiske mord i
den lille Nordsvenske by Pajala i
1800-tallet.
Modtryk, 2018. 423 sider.

Nors, Dorthe
Spejl, skulder, blink

Forfatterens nationale gennembrud.
Vestjyden Sonya skal lære at køre bil, men
hun kan ikke finde ud af at skifte gear.
Mens problemerne hober sig op i Sonyas
bindevæv, forsøger hun at finde sig selv i
en alder af fyrre.
Gyldendal, 2016. 191 sider.

Nørregaard, Kathrine
Løgnerens hus

Ægtemand, far og morfar, Kristian, er død
af cancer og har efterladt 3 generationer
af kvinder i krise. Nu skal de 3 tilbringe en
uge i sommerhus, men den lille familie
har konflikter om alt og sommerhusidyllen
har svært ved at indfinde sig.
Politiken, 2016, 316 sider.

Obioma, Chigozie
Vi var fiskere

Benjamin og hans brødre fisker ved byens
forbudte flod. Her møder de en dag den
gale mand, Abulu, som forudser, at den
ældste bror, Ikenna, vil blive myrdet af
sine brødre. Profetien forgifter langsomt
Ikennas liv, og familiens tætte bånd forandres for altid.
Klim, 2016. 311 sider.

Oksanen, Sofi
Renselse

Den gamle estiske bondekone, Aliide,
finder det unge traffickingoffer, Zara,
livløs på sin gårdsplads. Forbindelserne
mellem de to kvinder afdækkes langsomt,
og en tragisk familiehistorie tilbage fra
Sovjettiden om at miste sin frihed og sin
krop åbenbares.
Rosinante, 2010. 359 sider.

Omar, Sara
Dødevaskeren

Nygaard, Mads
Den gamle mand med
trækvognen

Folmer, en lidt kikset type, møder Britt,
en blondine, der er gift med en voldelig
rocker. De forelsker sig i hinanden og tager
sammen til Nordjylland for at mødes med
Folmers far, Antonio, som allerhelst vil
være i fred.
Lindhardt og Ringhof, 2004. 343 sider.

Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i
Danmark, og bogen følger hende begge
steder. Uanset geografisk placering er
fællesnævneren dog, at hun lever et liv i
undertrykkelse og vold - alene fordi hun
er af hunkøn.
Politiken, 2017. 321 sider.

Otsuka, Julie
Og vi kom over havet

Petterson, Per
Jeg nægter

Owens, Delia
Hvor flodkrebsene synger

Petterson, Per
Ud og stjæle heste

Pamuk, Orhan
Den rødhårede kvinde

Pilgaard, Stine
Meter i sekundet

I 1919 kommer en gruppe unge japanske kvinder til Californien. Her gifter de
sig med mænd, de aldrig har mødt. Der
venter dem en hård, slidsom tilværelse i
det fremmede, men de fleste holder ud og
kæmper for at skabe et godt liv.
Hr. Ferdinand, 2014. 191 sider.

Den smukke, men udstødte Kya Clark er
opvokset i ensomhed i marsken i 1950’ernes North Carolina og i den nærliggende
landsby kaldes hun marskpigen. Da den
lokale skørtejæger findes død, mistænkes
Kya for mordet.
Gyldendal, 2019. 373 sider.

Den 16-årige dreng Cem hyres som
brøndgraver nær Istanbul i 1980’erne. Et
stort svigt og en kærlighedsaffære trækker skæbnetråde langt frem i tiden. En
lignelse om traditioner og modernitet, om
øst og vest, om familie og kærlighed, over
en 30-årig periode i Tyrkiet.
Gyldendal 2019, 254 sider.

Parsipur, Shamush
Kvinder uden mænd

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.
Gyldendal, 2019, 187 sider.

Petterson, Per
Jeg forbander tidens flod

Forfatteren Arvid Jansen er 37 år og
kommer i midtlivskrise, da hans mor har
fået konstateret kræft, og hans kone
forlanger skilsmisse
Batzer & Co, 2009. 250 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.
Batzer & Co, 2013. 287 sider.

I en øde sæterhytte sidder den gamle
mand Trond og tænker på den fjerne
fortid, i sommeren 1948, hvor han og
faderen befandt sig samme sted, i
en idyllisk sommer, som fik en brat
afslutning.
Batzer & Co., 2004. 260 sider.

En humoristisk roman om en ung kvinde,
der (modvilligt) involveres i højskolelivet
i Vestjylland, hvor hendes bulderbasseagtige adfærd gør det lidt svært at
skabe nye relationer.
Gutkind, 2020, 262 sider.

Plambeck, Dy
Mikael

Becky rejser som journalist til Afghanistan for at følge de danske soldaters
hverdag. Hun knytter sig til Jan, som må
hjemsendes i hårdt kvæstet tilstand, og
til Mikael, som under en tur til Sardinien
bliver hendes kæreste. Krigen mærker
uafvendeligt både soldaterne og dem, der
elsker dem.
Gyldendal, 2014. 266 sider.

Powers, Richard
Ekkomageren

Mark kører galt og får en hjerneskade.
Hans søster Karin passer ham og får en
hjerneforsker til at hjælpe Mark og sig selv.
Per Kofod, 2008. 448 sider.

Preisler, Juliane
Arièl

Ravn, Malene
I dine øjne

Ragde, Anne B.
Berlinerpoplerne (1)

Ravn, Olga
Den hvide rose

Arièl cykler rundt med pakker og kommer
i kontakt med de særeste, ensomme
mennesker. Han kan noget med sine
hænder: Han evner at skubbe folk i
den rigtige retning. Men kan han også
skubbe sin ulykkelige mor eller Rosa med
klokkestemmen?
Tiderne Skifter, 2013. 324 sider.

Da de tre brødre, Tor, som har passet
familiebruget, bedemanden Margido og
lillebroderen, bøssen Erlend, mødes ved
moderens dødsleje, kommer der en del
sandheder frem, som har været skjult, og
som sætter tingene i nyt perspektiv.
Rosinante, 2007. 298 sider.

Erik har i 1930’erne og 1940’erne en hård
opvækst i Aalborg som søn af en ung ugift
kvinde og en kineser, der ikke vil kendes
ved ham. Senere flytter han til København,
hvor hans mål er at skabe en tryg ramme
for sig selv og sin lille familie.
Gyldendal, 2018, 471 sider.

160 korte digte, der alle kredser om kærligheden, døden og sygdommen. Rosen er
samlingens gennemgribende symbol.
Gyldendal, 2016. 180 sider.

Ragde, Anne B
Eremitkrebsene (2)

37 år gammel møder Torunn sin familie
fra slægtsgården uden for Trondheim.
Gården er i forfald, da Torunns far er syg,
og hun bryder op fra Oslo for – helt ukendt
med bondelivet – at overtage gården og
forpligtelserne.
Rosinante, 2008. 301 sider.

Ragde, Anne B.
Ligge i grønne enge (3)

Tor, Margido og Erlend bor på gården i
Trondheim, og vi møder familien, da de
samles på gården en varm sommerdag,
Her fletter de sidste tråde sig ud.
Rosinante, 2008. 278 sider.

Ragde, Anne B.
Altid tilgivelse (4)

Der er gået tre og et halvt år, siden Torunn
søgte tilflugt hos Christer efter farens
død. Erlend og Krumme er blevet travle
småbørnsforældre, og Margido har fundet
tilbage til sin gud.
Rosinante, 2016. 327 sider.

Richardt Beck, Hanne
Familien Kammer

Dea og Bent Kammers guldbryllup
nærmer sig, og især Dea går meget op i
at det bliver perfekt. Men hun har ikke styr
på alt, især er hun bekymret for om den
yngste datter vil dukke op.
Gyldendal, 2013. 485 sider.

Richardt Beck, Hanne
Om så det gælder

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.
Gyldendal, 2007. 453 sider.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Den stjålne vej

En kidnapning, en voldtægt og et ægteskab ændrer dramatisk livet for tre
skæbner under krigen i Afghanistan, og en
kamp for det liv, som de håber og tror på,
begynder.
Politiken, 2012. 307 sider.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Forbandede yngel

På baggrund af søsterens selvmordsforsøg fortæller 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.
Politiken, 2013. 329 sider.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Orkansæsonen og stilheden

Præsten Monica rejser til Guatemala for
at mødes med en gammel bekendt. Både
her og i Danmark møder hun mange forskellige mennesker, som alle står over for
store valg i livet.
Politiken, 2016. 342 sider.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Smaragdsliberen

Jødedom, islam, kristendom og ateisme
mødes i historien om smaragdsliberen
Pierre, der har en nærdødsoplevelse.
Hans datter Zara er kunsthistoriker på en
farlig rejse i Georgien og hans bedste ven
frygter for sit radikaliserede barnebarn.
Lindhardt og Ringhof, 2018, 327 sider.

Riel, Ane
Bæst

Kærligheden mellem smukke Danica og
kæmpen Karl resulterer i Leon, som er et
barn med begrænset forstand og usædvanligt mange muskler. Danica lider under
sønnens voldsomme kærtegn, mens
nabosønnen Mirko kæmper med sine
hemmelige længsler efter Danica.
Lindhardt og Ringhof, 2019, 383 sider.

Romer, Knud
Den som blinker er
bange for døden

Selvbiografisk roman om en opvækst
i Nykøbing Falster i 1960’erne, som var
præget af mobning og social isolation,
fordi moderen var tysker.
Athene, 2006. 176 sider.

Rydahl, Thomas
Eremitten

Krimiserien med Erhardt Jørgensen. Han
er sidst i tresserne og har i 18 år levet et
eneboerliv på Fuerteventura, hvor han
kører taxa og stemmer klaverer. Men
Fuerteventura har også en farlig skyggeside. Da en død baby bliver fundet, og
politiet intet gør for at løse sagen, tager
Erhard affære.
(Erhard Jørgensen, 1)
Bindslev, 2014. 516 sider.

Saalbach, Astrid
Fordrivelsen

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.
Gyldendal, 2011. 332 sider.

Seierstad, Åsne
To søstre

Portrætreportage af en norsk-somalisk
families opløsning, da familiens to døtre
lader sig hverve som Jihad-brude i Kalifatet. En oktoberdag i 2013 forlader søstrene
Ayan og Leila deres hjem i en lille norsk by.
Da det sent om aftenen går op for familien, at Ayan og Leila ikke kommer hjem fra
skole, er det allerede for sent. Pigerne er
på vej til Syrien.
Gyldendal, 2017. 439 sider.

Shamsie, Kamila
Brændte skygger

Den unge japanske pige Hiroko, mærket af
Nagasakibomben, opsøger sin omkomne
tyske kærestes søster og hendes familie i
Delhi i 1947. Derefter oplever læseren gennem personerne nogle verdenshistoriske
brændpunkter afsluttet med tiden efter
9/11 i USA.
Verve, 2009. 466 sider.

Skov, Leonora Christine
Den der lever stille

Leonora Christina Skov fortæller historien
om at miste, finde og håbe. Efter sin mors
død beslutter Leonora, at det er tid til at
fortælle sin livshistorie. I den sammenhæng skriver hun om Christina, der vil
gøre alt for at blive elsket af sine
forældre. Derudover fortæller hun også
om en ung litteraturstuderende, der
redefinerer sig selv som forfatteren
Leonora.
Politikens Forlag, 2018. 374 sider.

Smærup Sørensen, Jens
Feriebørn

Arne Beltofts forældre tog i hans barndom
to jævnaldrende københavnske søskende
til sig som feriebørn på gården i Skalborg.
De kommer til at spille en afgørende rolle i
Arnes videre liv.
Gyldendal, 2015. 253 sider.

Smærup Sørensen, Jens
Hjertet slår og slår

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 problematisk
fader-søn forhold.
Gyldendal, 2012. 215 sider.

Smærup Sørensen, Jens
Mærkedage

Slægtsroman om de to førende familier i

landsbyen Staun fortalt gennem en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en
60-års fødselsdag i 2003.
Gyldendal, 2007. 408 sider.

Staun, Susanne
Velkommen til mit mareridt

Da den teologistuderende Maria møder
den charmerende Timm og får en datter
med ham, viser han sig at være renlivet
psykopat. Snart går Marias kamp i gang
om forældreretten til datteren og mod
psykisk terror og magtanvendelser på alle
niveauer.
People’s Press, 2015. 283 sider.

Stockett, Kathryn
Niceville

Roman fra 1960’ernes Mississippi. Den
nye racelov ophæver adskillelsen mellem
sorte og hvide, meget imod de hvides vilje.
En gruppe sorte tjenestekvinder fortæller
deres livshistorier til en bog og bringer
sig selv i fare i et samfund, som ikke tåler
kritik af raceforholdene.
Cicero, 2010. 407 sider.

Stoltz, Kristina
Æsel

Roman om to teenagedrenges flugt alene
fra Afghanistan 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.
Rosinante, 2011. 270 sider.

Strout, Elizabeth
Olive Kitteridge

13 sammenhængende fortællinger der,
med udgangspunkt i en lille by i New
England, Maine, og den pensionerede
lærerinde Olive Kitteridge, griber ind i
hinanden og tilsammen danner et
gribende portræt af tilværelsen og dens
forviklinger og muligheder.
Batzer & Co, 2010. 374 sider.

Sweeney, Cynthia D’Aprix
Guldægget

Intens familiehistorie fra New York.
Guldægget er den famøse arv, som fire
søskende venter på. Men Leo skal betale
en erstatningssag, og arven mindskes
betragteligt. Relationerne knitrer.
Gad, 2016. 351 sider.

Têtevide, Anne Marie
Ildens døgn

Malin er på vej gennem natten i de
nordsvenske skove optændt af en
hævntørst efter at slå de fire mænd ihjel,
som har krydset hendes vej og ødelagt
hendes liv. En barsk, lavmælt fortælling
om et kvindeliv i starten af det tyvende
århundrede i Nordsverige.
Gyldendal, 2016. 183 sider.

Thomsen, Thorstein
Sne på hendes ansigt

Historien om tre generationer af familien Kryles kvinder, fortalt af den yngste,
Michala, der måtte igennem en smertefuld løsrivelse fra barndommens snævre
missionsmiljø, gennem ungdomsoprøret
frem til en slags afklaring.
Rosinante, 2008. 391 sider.

Thorup, Kirsten
Erindring om kærligheden

Et stærkt tidsbillede fra anden halvdel af
det tyvende århundrede. Tara og Siri, mor
og datter, har et konfliktfyldt, kompliceret
forhold. Tara er ikke den idelle mor, og Siri
flytter hjemmefra allerede som 15-årig.
Først som voksen kunstner kommer hun
overens med sin mor.
Gyldendal, 2016. 461 sider.

Thorup, Kirsten
Førkrigstid

40-årige Dinna, gift med købmanden
Sigurd, lever i en lille vestfynsk by, der
er rammen om alle hendes tænkte og
reelle bekymringer om familien, pengene,
jalousien, bysladderen og krigstruslen i
årene 1937-1939.
Gyldendal, 2006. 271 sider.

Thorup, Kirsten
Indtil vanvid, indtil døden

I efteråret 1942 rejser Harriet fra Danmark
til München efter at have mistet sin ægtemand i krigen.
Gyldendal, 2020, 424 sider.

Ullmann, Linn
De urolige

Faderen, Ingmar Bergmann, og hans
datter, Linn Ullmann, har en båndoptager
mellem sig. Planen er, at de skal dokumentere det at blive gammel i en bog, de
to skal lave sammen. Men da de endelig
er i gang, har alderdommen fået tag i ham
på en måde, der gør samtalerne uforudsigelige og knitrende.
Gyldendal, 2017. 401 sider.

Uthaug, Maren

En lykkelig slutning

Nicolas er syvende generation af bedemænd og han fører familieforetagendet
videre. Han er samtidig nekrofil og alle
hans forfædre inden ham har alle haft
særlige og afvigende personligheder af
forskellig art.
Lindhardt og Ringhof, 2019, 382 sider.

Uthaug, Maren
Hvor der er fugle

Slægtsroman om kærlighed og familiehemmeligheder. For at redde sin mor er
norske Johan nødt til at gifte sig med
Marie, selv om han faktisk er forelsket i
Hannah. Sammen bosætter de sig på et
fyrtårn to havmil fra byen Uthaug.
Lindhardt og Ringhof, 2017. 303 sider.

Uthaug, Maren
Og sådan blev det

En ung pige tvinges væk fra sin samiske
verden og skal nu vokse op i Sønderjylland. Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager derfor som voksen tilbage til
barndommens land for at finde familien.
Lindhardt og Ringhof, 2013. 205 sider.

Valeur, Erik
Det syvende barn

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 korridorer.
Politiken, 2011. 692 sider.

Verghese, Abraham
Knivens æg

Marion er den førstefødte tvilling af den
indiske nonne Sister Mary. Som historiens
fortæller beretter han om opvæksten og
de dramatiske oplevelser på et hospital
i Etiopien sammen med sin tvillingbror,
Shiva.
Gyldendal, 2009. 557 sider.

Walls, Jeannette
Glasslottet

(99.4 Walls)
Jeannette Walls (f. 1960), 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.
Hr. Ferdinand, 2011. 389 sider.

Wassmo, Herbjørg
Disse øjeblikke

Den norske forfatters selvbiografiske
roman, der handler om en opvækst med

overgreb, om at blive mor som ganske
ung, om en krævende uddannelse og et
ulykkeligt ægteskab.
Lindhardt og Ringhof, 2014. 286 sider.

Wassmo, Herbjørg
Hundrede år

Altertavlen i Lofotkatedralen blev malet
af en kunstuddannet præst, og modellen
til englen var forfatterens, formoder
Sara Susanne. Historien er fuld af farver
og gode detaljer og drejer sig om tre
generationers stærke kvinder, deres liv,
deres kærlighed og sorger.
Lindhardt og Ringhof, 2010. 441 sider.

Westover, Tara
Oplyst

Erindringsroman. Tara vokser op i Buck’s
Peak, Idaho, med fanatisk religiøse forældre og en voldelig bror. Da hun som 17-årig
starter på Brigham Young University, er det
første gang hun befinder sig i et klasselokale.
Lindhardt og Ringhof, 2019. 380 sider.

Williams, John
Stoner

Husmandssønnen William Stoner fra
Missouri, USA, bliver i 1910 sendt på
landbrugsskole, men vælger litteraturens
verden, bliver universitetslærer og vender
ikke senere tilbage til forældrenes gård.
Lindhardt og Ringhof, 2014. 302 sider.

Winding, Alberte
Kastevind

Sangskriver og tekstforfatter Albert Windings (f. 1963) erindringsglimt fra barndommen. Hun fortæller om at navigere mellem
voksne der er optaget af deres eget. Om
sårbare venskaber, drenge og det første
kys - og om at miste sin mor og være
alene med sin sorg.
Rosinante, 2018. 141 sider.

Wingate, Lisa
Inden vi blev jeres

I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med
sine yngre søskende på familiens husbåd
på Mississippi-floden. Senere ender
børnene på et børnehjem, hvor Rill må
kæmpe med at holde modet oppe og
søskendeflokken samlet.
Cicero, 2018. 396 sider.

Wung-Sung, Jesper
En anden gren

Biografisk kærlighedsroman om det utrolige møde og forhold mellem forfatterens
oldeforældre. I 1902 åbnede Tivoli dørene
for en eksotisk og spektakulær udstilling.
Blandt parkens forlystelser kunne man
opleve ægte kinesere! De var kommet
direkte fra Canton, Shanghai og Hong
Kong. Man kunne opleve dem arbejde,
tilberede mad og underholde.
Rosinante, 2017. 553 sider.

Zilstorff, Lone
Kvinderne i Klithuset

Da Synne tager sin demente mormor med
til den jyske vestkyst, tager de også til
problemer fra fortiden. Synnes mor - en
travl TV-journalist - bliver mod sin vilje
inddraget, og efter nogle barske
oplevelser bliver mor og datter klogere
på sig selv.
Gyldendal, 2004. 283 sider.

Øvig Knudsen, Peter
Min mor var besat: da jeg
mødte depressionens dæmon

Forfatteren Peter Øvig Knudsen (f. 1961)
fortæller om at være barn af en psykisk
syg mor og vokse op i et miljø, hvor
de borgerlige normer er vigtigere end
børnenes trivsel, samt om at skifte syn på
psykisk sygdom og psykiatri, på sin mor
og sig selv.
Gyldendal, 2019. 316 sider.

Aamund, Jane
Mine egne veje
– i overklassen, der forsvandt

Jane Aamund har med sin erindringsroman et vidnesbyrd klar fra dengang,
overklassen endnu ikke var en truet art.
Underholdende anekdoter om livet og
skandalerne i den danske overklasse.
Underfundige fortællinger om Aamunds
inspirerende, interessante og pudsige
møder med folk og fæ.
People’sPress, 2016. 197 sider.

Aamund, Jane
Vindue uden udsigt

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.
People’s Press, 2011. 211 sider.
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