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Udvalgte titler fra årets boghøst. 
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Biografier
ved Preben Hindberg

Jørgen Leth

Mine helte – det 
uperfekte menneske/4
Forfatteren, filminstruktøren 
og Tour de France-eksperten 
Jørgen Leths (f. 1937) erin-
dringsessays, hvori han 
beskriver øjeblikke i sit liv og 
omkostningerne ved at leve 
som æstetiker: rastløsheden, 
depressionerne og ensom-
heden.

Manu Sareen

Manu
Selvbiografi af den radikale 
politiker, børnebogsforfatter 
og socialpædagog, Manu 
Sareen (f. 1967), der beretter 
om sit liv, fra han kom til 
Danmark som 3-årig i 1971 fra 
Indien til han 40 år senere blev 
minister. Veksler mellem per-
sonlige, offentlige og politiske 
oplevelser.

Stig Matthiesen

Utzons arv
Arkitekt Jan Utzons (f. 1944) 
beretning om sin opvækst og 
faderen Jørn Utzon (1918-
2008) samt om mange af 
deres arkitektoniske arbejder.
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Ritt Bjerregaard

Ritt 
Ritt Bjerregaards (f. 1941) skildring af sin barndom og opvækst på 
Vesterbro i 1940’ernes og 1950’ernes København. Om forældrene, 
uddannelsen til lærer, faglige og politiske aktiviteter og om ægte-
skabet set i lyset af en tid med store forandringer og opbrud samt 
om indledningen af den politiske karriere med opstillingen til Fol-
ketinget.

Rasmus Tantholdt

Verden er stadig ny
Korrespondent for TV2 Rasmus Tantholdt (f. 1973) fortæller om 
arbejdet som krigskorrespondent i verdens brændpunkter.

Stephanie Surrugue

Ambassadøren
Den amerikanske ambassadør i Danmark siden 2013, Rufus Gif-
fords (f. 1974) beretning om sit liv og karriere, som bl.a. kampagne-
leder for præsident Obama, men også om hvordan han endte i 
politik og hvordan det er at være homoseksuel i USA og om hans 
møde med danskerne.

Erika Riemann

Sløjfen i Stalins skæg
Sommeren 1945 tegner 14-årige Erika for sjov en sløjfe om Stalins 
skæg på et foto på skolen, og for det idømmes hun 10 års straf-
felejr. Hun fortæller om sine frygtelige fængselsophold og sin kamp 
for at få en normal tilværelse efter frigivelsen.
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Debutanter og 
danske udgivelser
ved Tine Fellenius Christensen

Stine Pilgaard

Lejlighedssange
En ung kvinde flytter med sin 
kæreste ind i en andelslej-
lighed i Århus. Hun laver lej-
lighedssange og kommer der-
igennem tæt på de andre 
beboere i foreningen. Med 
humor fortæller hun om 
skæbner og møder i daglig-
dagen.

Christina Leonora Skov

Hvor intet bryder vinden
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 uhyggen 
breder sig, mens deres livshi-
storier fortælles til læseren og 
deres indbydes forbindelse 
afsløres.

Morten Pape

Planen
Morten Pape beretter i 
romanform om sin opvækst i 
den berygtede ghetto Urban-
planen på Amager. I et mini-
samfund præget af vold, 
mobning og overflade må 
Morten i høj grad klare sig 
selv, da forældrene bliver skilt.
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Lotte Kaa Andersen

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.

Ane Riel

Harpiks
Fortælling om pigen Livs opvækst i en anderledes familie. Det er en 
historie om kærlighed, loyalitet og omsorg, men også en uhyggelig 
fortælling om angst for at miste, om fastholdelse og paranoia - og 
om ondskab.

Erling Jepsen 

Hjertets dannelse
I den sønderjyske by Bramstrup tolererer man ikke flygtninge, så et 
selvbestaltet grænseværn patruljerer nidkært. Hverken græn-
seværn eller moral i den lille by tåler et nærmere eftersyn, og plud-
selig begynder det hele at falde fra hinanden.

Carsten Jensen

Den første sten
Afghanistan. En deling danske soldater rives ud af deres ”comfort 
zone”, da en af deres egne begår et brutalt forræderi. Så nu går 
jagten på forræderen, en jagt der leder dem dybt ind i Afghanistan. 
Det, der starter som et hævntogt, udvikler sig til et potentielt 
mareridt. Et mareridt, hvor krigens rædsler udstilles.
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Verdenslitteratur
ved Julie Garde

Yan Lianke

Lenins kys
En fantasifuld fabel om det 
moderne Kinas tab af tradi-
tioner, værdier og naturres-
sourcer i den hæmningsløse 
jagt på modernisering og 
vækst. 

Valentine Goby

Kinderzimmer
Mila, en ung gravid mod-
standskvinde, deporteres til 
koncentrationslejren Ravens-
brück. 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.

László Krasznahorka

Modstandens melankoli 
En lille unavngiven ungarsk 
landsby får besøg af et cirkus, 
hvis hovedattraktion er en 
udstoppet blåhval på en 
blokvogn. Ansporet af dette 
barokke besøg forandrer 
verden sig for altid for lands-
byens beboere. 
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Anthony Doerr

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 efter-
søgningen af en uvurderlig juvel under 2. verdenskrig. 

Svetlana Aleksijevitj

Krigen har ikke et kvindeligt ansigt 
Forfatteren (f. 1948) begyndte i 1978 at opsøge og interviewe rus-
siske kvinder, der under 2. verdenskrig havde sluttet sig til Den 
Røde Hær, og som her fortæller om deres oplevelser, om mod, 
lidelse og almenmennneskelige erfaringer under krigen. 

Lutz Seiler

Kruso 
DDR’s fald skildret i begivenheder på den østtyske ø Hiddenssee, 
hvor man på en klar dag kan se over til vestens frihed på danske 
Møn. 

Edward St. Aubyn

Glem det; Dårligt nyt; En smule håb 
Selvbiografisk fortælling fra den engelske overklasse med pædofili, 
stofmisbrug, snobberi og dekadent tomhed. 

Moders mælk; Til sidst
Patrick er familiefar, men slås stadig med følgerne af barndommens 
svigt og misbrug. Samtidig skal han tage sig af sin gamle syge mor, 
som har brugt familieformuen på et shamanistisk helsecenter.
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Nordiske romaner
ved Sus Nørding

Håkan Nesser  
& Paula Polanski

Straf 
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.

Majgull Axelsson

Jeg hedder ikke Miriam 
På sin 85-års fødselsdag 
bestemmer Miriam sig for at 
fortælle sandheden om sin 
sande identitet til sit bar-
nebarn. Hun lever en tryg til-
værelse som husmor i den 
lille svenske by Nässjö, men 
fortiden gemmer på en grum 
historie om dengang hun var 
romapigen Malika, der blev 
sendt til koncentrationslejren 
Ravensbrück.

Lars Mytting

Svøm med dem som 
drukner 
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 ube-
svarede spørgsmål om fami-
liehistorien, der efterhånden 
åbenbarer fortielser og tra-
gedier.
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Jo Nesbø

Blod på sneen 
Hvordan klarer man sig som lejemorder, når man i virkeligheden 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.

Katja Kettu

Jordemoderen 
Finland 1944. Den laplandske jordemoder Vildøje forelsker sig 
hæmningsløst i den traumatiserede SS-officer Johannes, men kan 
deres kærlighed og deres forstand overleve krigen? Og kan deres 
ufødte barn? 

Lars Petter Sveen

Guds børn
Vi starter med nedslagtningen af jødiske drengebørn på ordre fra 
kong Herodes. Og derefter følger en myriade af fortællinger, som 
er centreret omkring Jesus og det onde. Vi følger disciple, mordere, 
almindelige mennesker og hvordan godheden og ondskaben 
påvirker dem. 

Ingvild H. Rishøi

Vinternoveller 
Tre noveller om skrøbelige og skæve eksistenser. Om at gøre et 
hjerteskærende forsøg på at være en god mor, en god far og en god 
storesøster. Centralt står kærlighed og medmenneskelighed.
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Kriminalromaner
ved Jesper Christoffersen

Arturo Pérez-Reverte

Den tålmodige 
snigskytte
Sniper er en legendarisk graf-
fitikunstner, som ingen rigtig 
kender, men som er absolut 
trendsættende. Kunsthistori-
keren Lex påtager sig at 
opspore ham for et kunst-
forlag, men også andre er på 
sporet af ham. 

Tony Parsons

Syv små soldater
En højtstående bankdirektør 
findes bestialsk myrdet på sit 
kontor. Hans død efterfølges 
snart af flere. Hvad har de 
myrdede tilfælles? Kriminal-
betjent Max Wolfe er på sagen 
som kommer tættere og 
tættere på Max Wolfe selv og 
dem han holder af. 

Maggie Orford

Fars pige
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. 
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Peter Swanson

Pigen med det tidsindstillede hjerte
40-årige George Foss har aldrig glemt sin ungdomselskede Liana, 
som forsvandt meget pludseligt ud af hans liv, mens de gik på 
college. Overrumplende nok kontakter hun ham nu og beder om 
hjælp med at tilbagelevere nogle stjålne penge. 

Michael Connelly

Snehvide
Harry Bosch genoptager en sag fra 1991 om mordet på en dansk 
fotojournalist i Los Angeles, en sag med politiske interesser og per-
sonlig hævn. 

Sascha Arango

Sandheden og andre løgne
Henry Hayden er succesforfatter, men det er hans stilfærdige kone 
Martha, der har skrevet bøgerne. De lever et godt liv for pengene, 
indtil Henrys elskerinde Betty bliver gravid. 

Ian Rankin

Vilde køtere
Efterforsker John Rebus trives ikke som pensionist, så da han 
bliver bedt om at assistere politiet i en sag, hvor lokale gangstere 
muligvis bliver udfordret af udenbys gangstere af værste slags, 
betænker han sig ikke. 
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Tjingiz Ajtmatov

Dzjamilja
Dzjamilja er en ung kirgisisk kvinde, hvis 
mand ligger på lazaret ved fronten under 
2. verdenskrig. Hun arbejder sammen 
med sin 15-årige svoger, Seit, der for-
guder hende. En dag kommer en såret 
soldat til landsbyen, og intet er som før.

Martin Amis

Brun sne
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.

Thomas Bernhard

Et barn
Samhørende: Årsagen; Kælderen; Ånde-
drættet; Kulden; Et barn 
 Selvbiografisk roman om den østrigske 
forfatter Thomas Bernhards (1931-1981) 
liv i drengeårene, hvor han mistrives i de 
autoritære rammer hjemme, i skolen og i 
samfundet. Kun hos den belæste, anarki-
stiske bedstefader føler han sig aner-
kendt.

Maxim Biller

I hovedet på Bruno Schulz 
I 1938 skriver den polsk-jødiske forfatter 
Bruno Schulz fra den polske by Dro-
hobycz til den berømte forfatter Thomas 
Mann. Bruno Schulz mærker at der vil 
ske noget forfærdeligt for bl.a. jøderne, 
ikke mindst da en Gestapo-lignende, 
falsk Thomas Mann dukker op i byen. 
 
Hassan Blasim

Den irakiske Kristus
14 noveller som skildrer Bagdad efter 
Saddam Hussains fald med forskellige 
surreale vinkler. Fortællingerne, ofte med 
en gennemgående sort satire, handler 
især om krigens traumer, simpel overle-
velse og døden i mange absurde former.

María Luisa Bombal

Den sidste tåge og Ligklædt
Den sidste tåge: Om en frustreret kvinde, 
der lever i et glædesløst ægteskab med 
en mand, der kun elsker sin afdøde 
hustru. Det meste af sit liv overlever 
kvinden følelsesmæssigt på erindringen 
om et enkelt erotisk eventyr med en 
mystisk, ukendt elsker.
Ligklædt: Om Ana María, som ligger på 
sit dødsleje svøbt i sit ligklæde. Hun er 
død, men kan stadig se, høre, føle og 
tænke - og ikke mindst erindre. Efter-
hånden som de vigtigste personer i 
hendes liv kommer forbi den døde for at 
sige endeligt farvel, fortælles hendes 
livshistorie i flimrende erindringstilba-
geglimt.

Verdenslitteratur
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Jessie Burton

Dukkemageren
Historisk litterær thriller fra 1600-tallets 
Amsterdam, hvor den nygifte 18-årige 
Nellas velhavende mand forærer hende 
et kostbart dukkehus, der på mystisk vis 
begynder at spejle virkeligheden.

Nickolas Butler

Shotgun lovesongs 
Fire mænd og en kvinde er vokset op 
sammen i en lille by i USA’s midtvest. De 
er nu i trediverne og deres venskab og 
livshistorier skildres med udgangspunkt i 
tre bryllupper. 
 
Michael Cunningham

Snedronningen
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 forladt af sin kæreste.

Marguerite Duras

Det stille liv
Efter sin families deroute og forfald 
indser Francine, at hun bærer skylden for 
familiens ulykke. Kan hun genoprette 
balancen og opnå det stille liv? 

Nader Ebrahimi

Byen jeg elskede
Poetisk, iransk roman, hvor den 
mandlige fortæller husker tilbage på sin 
kærlighed til nabopigen Helia og byen, 
som han elskede. Men nu er der kun 
bortblæste, lyksalige drømme tilbage.

Umberto Eco

Nr. 0
En gruppe journalister hyres af en stærk 
pengemand til at starte en avis i 
1990’ernes Milano. I jagten på sladderhi-
storier og sensationer begynder en af 
journalisterne at dykke ned i historiske 
konspirationsteorier, hvilket får fatale 
følger. 

Jill Alexander Essbaum

Hausfrau
Amerikanske Anna Benz er en god 
hustru, for det meste. Hun bor med sin 
schweiziske bankmand Bruno og deres 
tre børn i en forstad til Zürich og keder 
sig desperat. Hendes flugt fra forstads-
døsen går gennem tyskundervisning, 
psykoanalyse og erotiske affærer.  

Elena Ferrante

Dem der flygter og dem der 
bliver 
Napoli-romanerne, bind 3  
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. 

Verdenslitteratur
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Richard Flanagan

Den smalle vej til det dybe nord 
Den australske krigslæge Dorrigo 
kæmper for sit og sine mænds liv i en 
brutal japansk fangelejr under 2. ver-
denskrig, mens han savner sin store 
kærlighed Amy, som er gift med hans 
onkel. Et brev fra hans forlovede Ella får 
konsekvenser for resten af livet. 

Richard Ford

Kald mig Frank
4. del af: Sportsjournalisten
Frank Bascombe, nu pensioneret, reflek-
terer i fire sammenvævede fortællinger 
over livet, i tiden efter New Jersey blev 
ramt af orkanen Sandy i 2012.

Jonathan Franzen

Purity
Pip Tyler med det rigtige navn Purity er 
tynget af studiegæld og en voksende irri-
tation over hverken at kende sin far eller 
sin mors rigtige navn. Hun indleder en 
søgen der - slet ikke tilfældigt - fører 
mod personer der lever af afsløringer og 
offentliggørelse af hemmelige doku-
menter. 

Sadiq Hidayat

Levende begravet
Noveller om tragiske menneskeskæbner 
med personer, der ikke har evnen eller 
lysten til at leve. 

Nick Hornby

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. 
 
Michel Houellebecq

Underkastelse
Paris 2022. Det Muslimske Broderskab 
har overtaget magten i Frankrig og 
indført sharia-light. Den livstrætte 
44-årige litteraturprofessor Francois 
bliver tvunget til at tage sin afsked, men 
hvis han vil konvertere til islam, er han 
velkommen tilbage på attraktive vilkår. 

Kazuo Ishiguro

Den begravede kæmpe 
Glemslens tåge har lagt sig over fortidens 
England, hvor et ældre ægtepar Axl og 
Beatrice drager ud for at finde deres søn 
og de tabte minder. Undervejs konfron-
teres de med livets, dødens og kærlig-
hedens store spørgsmål. 

Rachel Joyce

To sekunder i Byron Hemmings’ 
liv 
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? 

Verdenslitteratur
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Miranda July

Ingen har hjemme her mere end 
du 
Moderne amerikanske noveller om indi-
vider, der rådløse og konfuse famler efter 
kærlighed og et ståsted i en forvirret 
verden. 
 
Ernst Jünger

Det eventyrlige hjerte
71 eksperimenterende prosastykker hvor 
forfatteren undersøger forskellige til-
gange til verden: observationer, sans-
ninger, refleksioner, erindringer og gen-
givelse af mareridt.

Milan Kundera

Det ubetydeliges fest
I Paris krydser fire bekendtes veje igen 
hinanden. Alle tyngede af livet mødes de 
til en fest, hvor de prøver at finde det 
gode humør frem igen.

Harper Lee

Sæt en vagtpost ud
26-årige Jean Louise er en selvstændig 
og uafhængig ung kvinde, der tager bor-
gerrettigheder som en selvfølge og ikke 
tænker i racer. Men på en ferie i barn-
domsbyen i Alabama erfarer hun, at 
hendes nærmeste på visse områder 
tænker helt anderledes. 

Édouard Levé

Selvportræt 
Selvbiografisk kortroman af Édouard 
Levé (1965-2007), fransk fotograf, billed-
kunstner og forfatter, der portrætterer sit 
eget liv i en bevidsthedsstrøm i form af 
løsrevne sætninger uden kapitler eller 
afsnit.

Édouard Louis

Færdig med Eddy Bellegueule 
Selvbiografisk fortælling om Eddy Belle-
gueule 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. 
 
Ian McEwan

Barnets tarv
Dommer Fiona Maye står i et stort 
dilemma. Hun skal træffe afgørelse i en 
sag om en alvorligt syg 17-årig, der af 
religiøse årsager nægter at modtage 
blodtransfusion. Samtidig meddeler 
hendes mand, at han agter at kaste sig 
ud i en erotisk affære. 

Hubert Mingarelli

Manden som var tørstig
Den japanske soldat Hisao leder efter 
krigen efter sin forlovede Shikego, som 
han har set frem til at møde og skabe en 
fremtid med. Undervejs tænker han 
tilbage på de begivenheder, han har gen-
nemlevet.

Verdenslitteratur
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Verdenslitteratur

Patrick Modiano

Et forbasket forår & 
Smertepunktet 
To korte romaner med erindringskunst 
og pariserstemning af den franske 
Nobelpristager.

Patrick Modiano

Dora Bruder 
En fortælling fra 40’ernes besatte Paris, 
hvor den unge kvinde Dora Bruder for-
svinder og efterlyses i avisen af sine for-
ældre. Mange år senere, i 1988, giver 
denne notits anledning til at forfatteren 
vha. egne erindringer og officielle doku-
menter forsøger at løse gåden om Doras 
forsvinden.

Patrick Modiano

De dunkle butikkers gade
Privatdetektiven Guy Roland går på jagt 
efter sin tabte identitet.

Caitlin Moran

Sådan opfinder man en pige
England, 1990’erne. Da 14-årige Johanna 
Morrigan kvajer sig på landsdækkende 
tv, vælger hun at ændre identitet. Hun 
genopfinder sig selv som den sortklædte 
goth-agtige Dolly Wilde. Nu starter det 
vilde liv som anmelder på et musikma-
gasin. Men Johanna opdager at hun har 
opfundet Dolly med en fatal brist, som 
kan betyde at hun må træffe et valg. 

Nayomi Munaweera

De tusind spejles ø
Søstrene Yadsohara og Lanka flygter med 
deres familie fra borgerkrigen på Sri 
Lanka til USA i starten af 1980’erne. De 
glemmer aldrig legekammeraten Shiva 
og drages som voksne mod hjemlandet, 
hvor De Tamilske Tigre og kvinden 
Saraswathi får indflydelse på deres 
skæbne. 

Haruki Murakami

Mænd uden kvinder
Syv noveller, der bevæger sig på flere 
realplaner, og som alle kredser om den 
svære kærlighed. Om mænd der er uden 
kvinder, der suppleres af kvinder og for-
elskes i kvinder. Men også om både 
mænd og kvinder der er ensomme og 
isolerede.

Véronique Ovaldé

Fugleliv
Efterforskningen af en datters forsvinden 
fører Vida og kriminalbetjenten Taibo ud 
på en rejse til Vidas barndomsby og til 
sandheden omkring en række skjulte 
familiehemmeligheder. 

Ruth L. Ozeki

Tidens væsen 
En Hello Kitty-madkasse driver op på 
stranden ved en lille ø i British Columbia, 
Canada. Japansk-amerikanske Ruth 
finder i den blandt andet den 16-årige 
japanske Naos dagbog i et omslag af 
Prousts ”På sporet af den tabte tid”. 
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Katja Petrowskaja

Måske Esther
Fortælling om en slægts historie og 
skæbne før, under og efter holocaust. 
Efterkommeren Katja Petrowskaja for-
søger at samle brikkerne i hendes frag-
menterede familiehistorie ved hjælp af 
internettet og rejser til alle de steder og 
byer, hvor hendes familie levede.

Romain Puértolas

Den lille pige, der havde slugt en 
sky så stor som Eiffeltårnet 
Postbuddet Providence fra Paris, skal 
hente sin adoptivdatter 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? 
 
Marilynne Robinson

Lila
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 
kirkebygningen, men mødet med den 
livskloge gamle præst John Ames for-
andrer hendes liv for altid. 

Donal Ryan

Rust
Efter mange år med økonomisk vækst og 
et overophedet boligmarked er krisen nu 
kommet til et lille irsk bysamfund, hvor 
også dygtige og samvittighedsfulde 
håndværkere bliver snydt og mister 
arbejdet. Begivenhederne skildres fra 21 
forskellige synsvinkler og skrifter i hvert 
kapitel. 

George Saunders

Tiende december 
10 noveller af varierende længde, der 
udfolder menneskesindets svagheder og 
styrker. Der leges med følelser som kær-
lighed, fortvivlelse og begær og psykolo-
giske dilemmaer og ubehagelige overra-
skelser lurer lige under overfladen. 

Bruno Schulz

Kometen
Novelle, der skildrer en fars metafysiske 
eksperimenter med elektromagnetisme i 
tiden omkring 1910, hvor Halleys komet 
skabte hysteri, og hvor elektriciteten 
vandt indpas i hjemmene. 
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Clemens J. Setz

Kærligheden på 
Mahlstädterbarnets tid 
18 foruroligende og til tider bizarre 
noveller om mennesker, der overskrider 
deres egne eller andres grænser fysisk, 
psykisk eller seksuelt. Der er en under-
liggende utryg stemning i et ellers almin-
deligt hverdagsmiljø, hvor noget skævt 
eller unormalt finder sted. 

Ali Smith

Begge dele
Man kan mødes og længes på mange 
måder, som når renæssancemaleren 
møder teenageren, der betragter hans 
værk. 

Colm Tóibín

Nora Webster
Autobiografisk roman. I den lille irske 
provinsby Enniscorthy kæmper enken 
Nora en stille og stædig kamp for at over-
vinde sorg og finde vilje til at starte et nyt 
liv, samtidig med at hun forsøger at holde 
nævenyttige naboer og familiemed-
lemmer fra døren. 

David Vann

Goat Mountain
Nu er han endelig blevet gammel nok til 
at skyde sin første buk, men med en 
enkelt bevægelse går alt frygtelig galt, og 
den årlige jagt med farfaren, faren og 
dennes bedste ven går slet ikke, som den 
11-årige dreng havde håbet.

John Williams

Butcher’s Crossing
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 kæmpe-
flokken lever i bedste velgående og får 
mændene til at tåle rejsens brutale 
udfordringer. 

Yu Hua

At leve
Historien om Fuguis fald fra overklasse 
til bonde. Samtidig en allegori over den 
kinesiske kulturrevolution. 
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Charlotte Brontë

Jane Eyre, 2 bind
Kærligheds- og dannelsesroman om 
Jane Eyre, en fattig og forældreløs pige, 
som efter en barsk opvækst bliver guver-
nante på et gods, hvor hun får brug for 
alt, hvad hun har af klogskab, uafhæn-
gighed og mod i sin komplicerede kær-
lighed til godsejeren. 
 
Italo Calvino

Vore forfædre: Den halverede 
vicomte, Klatrebaronen, 
Ridderen der ikke eksisterede
Den halverede vicomte: I krigen mod tyr-
kerne splittes en italiensk vicomte af en 
kanonkugle i to dele - en ond og en god
Klatrebaronen: I 1700-tallet klatrer en 
ung italiensk baron, efter en familiestrid, 
op i et træ i den fædrene park, hvorfra 
han i 54 år behersker sine omgivelser 
med humor og dygtighed
Ridderen der ikke eksisterede: Grotesk 
skildring af et dydsmønster af en ridder i 
en tom rustning i Karl 1.’s hær.

Albert Dam

Så kom det ny brødkorn
Roman fra det danske landbrugsland i 
begyndelsen af 1900-tallet på vej ind i 
moderne tider, hvor brudfladerne 
kommer til udtryk både i samfundsæn-
dringer og i menneskers higen, drift og 
skyldfølelse. 

Peter Nansen

Brødrene Menthe
Roman om to brødre, der er hinandens 
modsætninger. Den ene er en festlig og 
udadvendt levemand, mens den anden er 
kedelig og ensom.

Lev Tolstoj

Ivan Iljitjs død 
I 1882 dør den russiske anklager Ivan 
Iljitj. Han har udadtil levet det perfekte liv, 
men da døden nærmer sig, kommer han 
i tvivl: Har han levet sit liv, som han 
burde? Har han været tro mod sig selv?  

Edith Wharton

Ethan Frome
Ethan Frome er gift med den svagelige 
Zeena og kæmper for udkommet på sin 
gård i Massachusetts. Han forelsker sig i 
hushjælpen Mattie, men da Zeena 
opdager hans følelser tvinger hendes 
reaktion Ethan til at træffe en skæbne-
svanger beslutning.

Virginia Woolf

Sammen og hver for sig - og 
andre noveller 
19 noveller og historier skrevet i perioden 
1917-1941. 
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Gitte Broeng

Frøken Klokken
Tre personer er i 1938 en uge i Stockholm 
for at optage klokkeslæt til telefontje-
nesten ”Frøken Klokken”. En aften går de 
i byen sammen, og næste dag går 
arbejdet ikke så godt.

Adda Djørup

Poesi og andre former for trods
16 noveller om mennesker, der handler 
på trods eller i trods mod vaneforestil-
linger og omgivelsernes forventninger.

Jonas Eika Rasmussen

Lageret, Huset, Marie
Elias er først i tyverne, han bevæger sig 
mellem bofællesskabet Huset, arbejds-
pladsen Lageret og kæresten Marie, uden 
rigtig at høre til noget sted, mens Huset 
og kærligheden langsomt går i opløsning.

Peter Fogtdal

Det egyptiske hjerte 
I 2010’erne kæmper Zia med at få færdig-
gjort sit speciale om den opdagelsesrej-
sende Frederik Norden. I 1140’erne 
kæmper Doge Pietro Polani med intriger 
i Venedig. Som handlingen skrider frem, 
begynder de to tider at flette sig ind i hin-
anden. 

Kirsten Hammann

Alene hjemme
Sara er i slutningen af trediverne, jour-
nalist og kæreste med Philip, der er fra-
skilt 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 gennem til-
værelsen. 

Kenneth Jensen

Tragedie plus tid 
Poetisk og socialrealistisk kortroman om 
livets gang på et slagteri. Tankeprovoke-
rende læsning om manderoller, familieliv 
og livet som slagteriarbejder.

Ida Jessen

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 knar-
vorne læge Bagge og på alt det, der 
kunne være blevet anderledes, hvis hun 
havde truffet nogle andre valg.

Dennis Gade Kofod

Nancy
Bornholm indhylles i en mystisk tåge, og 
snart er øen i undtagelsestilstand. 
25-årige Nancy er nyforelsket, men 
frygter sin voldelige eks-kæreste. Sam-
tidig viser det sig, at hun er udvalgt.
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Kim Leine

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.

Christine Lind Ditlevsen

Fredag lørdag søndag 
Med en smartphone i hånden og masser 
af lig i lasten oplever Kat en hjemløs 
weekend på en cocktail af druk, stoffer, 
rå sex og en lille smule kærlighed. 

Niels Lyngsø

Min ukendte bror 
Hans-Peter bliver som 40-årig fundet på 
rigshospitalets helikopterlandingsplads 
med en psykose, og da han bliver sat over 
for psykiateren Anna Gabrielsen, bliver 
hans erindringer om køn, kærlighed og 
ubestemt udlængsel hvirvlet rundt i et 
mangfoldigt billede af Danmark fra 
1970’erne til i dag. 

Preben Major Sørensen

Forløbelser 
Noveller. Et liv kan hurtigt forløbe, i for-
tvivlede og frygtsomme ord beskrives 
livet som vi aldrig har set det før. 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Dronningen af Saba & Kong 
Salomon
Makeda vokser op som datter af en enlig 
mor i Saba. Som ung opsøger hun sin far, 
der har en stor position i riget og senere 
bliver konge. Helt usædvanligt for en 
kvinde på den tid, lykkes det senere 
Makeda at blive dronning, og hun for-
elsker sig i Israels Kong Salomon.

Henning Mortensen

Kvinden i korshæren
Den stærkt ordblinde Frida Hansen repa-
rerer puslespil i Kirkens Korshær mens 
hun kurtiseres af kollegaen Søren 
Quickborn Madsen og genboen, den 
afskedigede politimand, Henry Petersen. 

Olga Ravn

Celestine 
Moderne gotisk fortælling om slotsspø-
gelset Celestine, en ung adelsfrøken, der 
blev muret inde af sine forældre. Hendes 
historie væves sammen med jeg-fortæl-
lerens nutidige spøgelseshistorie om 
hjemløshed som delebarn i en moderne 
familie. 

Klaus Rifbjerg

Besat
Gennem 10 fortællinger, der veksler i 
form og længde, kredser Rifbjerg om 
begreberne ”besat” og ”besættelse”. 
Konkret i forbindelse med tyskernes 
besættelse af Danmark og mere over-
ordnet i forhold til følelser. 
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Ursula Scavenius

Fjer
Noveller. I tre fortællinger bevæger 
læseren sig fra Bulgarien, videre gennem 
et postapokalyptisk vådområde og 
endelig mod et fuglereservat i Hornbæk. 
 
Jens Smærup Sørensen

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.
 
Jan Sonnergaard

Frysende våde vejbaner 
50-årige Jesper lever alene i sin lejlighed 
i København. Han er blevet fyret fra sit job 
i postvæsenet, har aldrig fået sig en 
familie, og vennerne er datid. Men så 
møder han Julia og bliver forelsket. Og 
byen bliver (igen) mere levende. 

Johanna Thielst

Fugle står i tidevandet 
Livet og hverdagen går sin stille gang i en 
lille landsby lige indtil en tragisk ulykke 
ændrer hverdagen og fremtiden for alle i 
landsbyen i nærheden af Tidevandet. 

Ole Tornbjerg

Drengen fra Godhavn 
Der sker grusomme ting på drenge-
hjemmet Godhavn, hvor knægten Kalle 
ankommer til i 1963. Systematiske vol-
delige overgreb, seksuelle krænkelser og 
meget andet. Samtidig klippes der til 
2005, hvor vi møder den voksne Kalle, der 
slås med oplevelserne fra Godhavn. 
Inspireret af virkelige hændelser. 

Hanne Højgaard Viemose

Mado
Kan man henlægge sit barn til fortiden og 
bare skifte navn for at glemme det? Og er 
det overhovedet muligt at være lykkelig i 
en forstad til Århus, når man er fraskilt 
med to små børn og har et enormt 
tomrum med i baggagen? 
 
Harald Voetmann

Syner og fristelser
Historisk roman om benediktinermunken 
Othlo af St. Emmeram, der bliver ramt af 
sygdom og derefter får en række syner, 
der bringer ham fra Himlens rosenby til 
Helvedes smedjer og bordeller. Her ser 
han både de frelstes fornøjelser og de 
dømtes pinsler.

Dorrit Willumsen

Nær og fjern
Satirisk roman om forskellige danskere i 
efterkrigstiden i forskellige livssitua-
tioner. Fælles for dem alle, er at de alle 
drømmer om noget mere, noget bedre og 
ikke mindst at blive elsket. 
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Kjell Askildsen

De 18 bedste
Noveller der alle på hver deres måde 
skildrer mødet mellem mennesker.

Rune Christiansen

Ensomheden i Lydia Ernemans 
liv 
Den unge, svenske dyrlæge Lydia 
Erneman bor og arbejder i Norge, et stil-
færdigt hverdagsliv, hvor hun er tilfreds 
med at være alene men møder ensom-
heden i forskellige afskygninger. 
 
Einar Már Guðmundsson 

Hundedage
Fabulerende fortælling om den danske 
opdagelsesrejsende og sørøver Jørgen 
Jürgensen (1780-1841), som var konge 
på Island i hundedagene 1809. 

Helga Flatland

Bliv hvis du kan, rejs hvis du må 
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? 
 
Jon Fosse

Kveldsvævd
3. del af: Andvake 
Symbolladet fortælling, hvor Alidas 
datter Ales tænker tilbage på morens liv 
og skæbne.

Jon Fosse

Olavs drømme
2. del af: Andvake
Skæbnefortælling med bibelske henvis-
ninger. Det udstødte og ugifte par, Asle og 
Alida, har forladt Bjørgvin og kalder sig 
nu for Olav og Åsta. Olav er på vej tilbage 
til byen for at købe en gave til Alida. 

Fríð

Når trolle flyver
Lyrisk fortælling fra et mystisk færøsk 
landskab. Et barnelig bliver fundet og for-
skellige tableauer oprulles. Kan et bar-
nelig få to fejdende familier til at begrave 
stridsøksen og fædrenes fjendskab bilagt 
i denne lille bygd. 

Jón Kalman Stefánsson

Fisk har ingen fødder
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.. 

Jon Michelet

Havets helt – skytten
2. del af: Havets helt - skovmatrosen 
Efter at have overlevet et torpedoangreb 
får unge Halvor Skramstad hyre på et 
tankskib, der fragter flybenzin fra USA til 
Royal Air Force i England.
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Steinar Bragi

Højlandet
To par rejser gennem det islandske 
højland, da en ulykke indtræffer og de 
tvinges til at overnatte i et isoleret og 
uhyggeligt gammelt hus. Hvem er det, 
der bor i rummet bag reolen og hvorfor 
låser det gamle ægtepar alle døre og 
vinduer når det bliver mørkt?

Danny Wattin

Hr. Isakowitz’ skat 
I nutiden tager en far, en søn og en farfar 
på en ”skattejagt” til Polen - en rejse, der 
skal fortælle noget om familiens fortid. 
Rejsen krydres med fortællinger fra for-
tiden, hvor jødernes skæbne i Nazi-
tyskland spiller en central rolle. 

Kjell Westö

Der hvor vi gik engang
Helsinki i 1. halvdel af det 20. århundrede 
er en by i rivende udvikling. Romanen 
følger en række personer fra de fattigste 
til de rigeste i de dramatiske år, hvor 
byen også oplever en blodig borgerkrig. 

Carl-Henning Wijkmark

Dræsinen
En ung jesuitter-præst rejser over 
Atlanten ombord på en sejldygtig dræsine 
i selskab med tre aber, og reflekterer på 
baggrund af abernes adfærd over evoluti-
onsteorien og den gradvise udvikling af 
mennesket.

Klas Östergren

Twist
En ældre forfatter møder under sin 
research nogle ungdomsvenner, der får 
ham til at erindre en ungdomsforelskelse 
og en særlig kvinde.
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Niels Barfoed

Du siger noget 
Forfatteren, litteraturkritikeren og sam-
fundsdebattøren Niels Barfoeds (f. 1931) 
erindringsglimt, der formidler stem-
ninger og sociale relationer mennesker 
imellem i små livskloge og underfundige 
betragtninger om fx kunsten at komme 
ud af sengen om morgenen, glem-
somhed m.m. 

Anna-Lise Bjerager

Det gælder dit liv  
Den tidligere overrabbiner i Danmark, 
Bent Lexner (f. 1929), fortæller om sin 
opvækst og uddannelse og sin tid som 
først rabbiner, senere overrabbiner 
gennem 26 år med omfattende hjemlige 
og internationale kontakter. 

Bente og Torben Bramming

Brorson 
Om salmedigteren Hans Adolph Brorson 
(1694-1764), om samtidens pietistiske 
vækkelse og om de mennesker og 
steder, der blev afgørende for hans liv og 
digtning. 

Puk Damsgård Andersen

Ser du månen, Daniel 
Om freelancefotografen Daniel Rye, der 
sad 398 dage som gidsel hos terrororga-
nisationen Islamisk Stat i Syrien. Beret-
ningen følger Daniels måneder i fan-
genskab, hans familie i Danmark, 
eftersøgningen efter Daniel og de øvrige 
gidsler samt forhandlingerne med 
Islamisk Stat om en løsesum. 
 
Tove Ditlevsen

Jeg ville være enke, og jeg ville 
være digter 
Klummer, kommentarer, essays og brev-
kassesvar af forfatteren Tove Ditlevsen 
(1917-1976). Hun skriver om alkoholen, 
bøgerne, berømmelsen, nostalgien og de 
indlagte på hospitalet. Om børnene og 
ensomheden, om weekend-drankerne og 
døden. 

Lena Dunham

Ikke den slags pige 
Skuespiller, instruktør og forfatter Lena 
Dunham (f. 1986), fortæller åbenhjertigt 
om sig selv, om sin opvækst i New York, 
om forældre, forelskelser, mislykkede 
slankekure og veninder. Om indholdet i 
sin taske, og ikke mindst om at finde sig 
selv som kvinde. 
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Marguerite Duras

At skrive 
Essay, hvor den franske forfatter Mar-
guerite Duras (1914-1996) i erin-
dringsform beretter om skrivekunstens 
vilkår herunder dens selvpåtvungne iso-
lation og ensomhed samt om de omgi-
velser, der udgjorde inspirationskilden til 
hendes forfatterskab. 
 
Hans Magnus Enzensberger

Tumult
Kosmopolitten og forfatteren Hans 
Magnus Enzensbergers (f. 1929) erin-
dringer om en tumultarisk tid med kær-
lighed og ideologi, udenomsparlamen-
tarisk aktivitet og transnationale 
ægteskabelige udfordringer.

Alexandra Fuller

Bryd op før regnen kommer 
Om Alexandra Fullers ægteskab og dets 
forlis. En buldrende fortælling om et 
ægtepars umage verdensanskuelser. 

Preben Harris

Teater til tiden 
Preben Harris (f. 1935) fortæller om både 
privatlivet og karrieren, dels som direktør 
for bl.a. Folketeatret gennem 30 år, dels 
som instruktør og skuespiller på scene 
og film. 

Charlotte Bork Høvsgaard

Så er Thomas væk 
En personlig beretning om at miste sin 
ægtefælle for tidligt og for hurtigt. Om 
sorg, angst, kærlighed og død. Om 
hvordan man støtter den døende, og 
hvordan man kommer overens med sin 
egen situation. Om at man leve videre og 
værne om mindet om den afdøde. 

Sille Jensen

Hvid som jasmin 
Billedbog om skuespilleren Iben Nagel 
Rasmussen (f. 1945), blandt andet om 
opvæksten hos forældrene, forfatterne 
Ester Nagel og Halfdan Rasmussen, for-
holdet til sangeren Eik Skaløe og kar-
rieren ved Odin Teatret i Holstebro. Illu-
streret med tegninger, fotos og collager. 

Carl Henrik Koch

Spinoza - kætter og filosof 
Om den nederlandske filosof og fritænker 
Baruch de Spinoza (1632-1677), der i sin 
samtid blev betragtet som kætter og fri-
tænker, men i nutiden betragtes som for-
løber for europæisk filosofi og oplysning.
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Kim Kristensen

Søren Søndergaard - 
professionel revolutionær
Om Søren Søndergaards (f. 1955) poli-
tiske liv, fra svejser på B&W og medlem 
af Socialistisk Arbejderparti over sam-
lingen af venstrefløjen i dannelsen af 
Enhedslisten i 1989, som han var en af 
hovedkræfterne bag - og senest hans syv 
år i Europaparlamentet for Folkebevæ-
gelsen mod EU og genvalg til Folketinget 
i 2015.
 
Ulrik Langen

Tyven
Historien om guldsmeden og urmageren 
Niels Heidenreich (1761-1844), der var 
manden bag tyveriet og omsmeltningen 
af guldhornene i 1802. 

Ahmad Mahmoud

Sort land
Ahmad Mahmoud (f. 1987) fortæller om 
sin barndom og ungdom i ghettomiljøet i 
Hundige-bydelen Askerød. En tilværelse i 
et parallelsamfund med egne normer og 
regler og en dagligdag præget af vold, 
undertrykkelse, socialt bedrag og afsky 
for dansk kultur. 
 

Henning Mankell

En alvorlig historie om glæden 
ved livet 
Den svenske krimiforfatter Henning 
Mankell (1948-2015) beretter om sin 
kamp mod en alvorlig kræftsygdom og 
om døden og livets store filosofiske 
spørgsmål, men også om et farverigt liv 
på flere kontinenter.

Lars Movin, Steen Møller Rasmussen, 
Asger Schnack

Dan Turèll 
Om fænomenet Dan Turèll (1946-1993) 
som menneske og kunstner. Bogens 
første halvdel fokuserer på det biogra-
fiske og forfatterskabet, med fremhæ-
velse af enkelte værker. Anden halvdel 
indeholder interviews med mennesker og 
kunstnere som var tæt på Dan Turèll i 
1993.

Herta Müller

Altid den samme sne og altid den 
samme onkel
Den rumænskfødte forfatter Herta Müller 
(f. 1953) skriver om sit liv som intellektuel 
i et diktatur, om sit forhold til andre for-
fattere og om sproget i en række essays 
og taler.
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Elisabeth Møller Jensen

Dengang i Lemvig 
Elisabeth Møller Jensen (f. 1946) for-
tæller om sin familie og livet i beskedne 
kår i 1950’erne og 1960’erne samt om 
moderens psykiske problemer, der 
smittede af på familielivet. Forfatteren 
får, ligesom sine tre søskende, en videre-
gående uddannelse i lighed med mange 
andre i den første velfærdsgeneration. 

Ngugi wa Thiong’o

Drømme i krigens tid
Erindringer af den kenyanske forfatter, 
Ngugi wa Thiong’o (f. 1938), som fortæller 
om sin barndom og opvækst ude på 
landet.

Ulf Pilgaard

Mit liv som Ulf
Skuespilleren og revykunstneren Ulf Pil-
gaard (f. 1940) fortæller om gennem-
bruddet på ABC Teater, sine mere end 30 
år i Cirkusrevyen, og om de store person-
ligheder han har mødt.

Tom Reiss

Orientalisten
Historisk biografi om bestsellerforfat-
teren Lev Nussimbaum (1905-1942), der 
levede et eventyrligt, myteomspundet liv i 
Asien, Europa og USA.

Tore Rem

Rejsen til Hitler
Biografi om den norske forfatter Knut 
Hamsun (1859-1952) og dennes støtte til 
nazisterne i Tyskland. Bogen er bygget op 
omkring det møde, Knut Hamsun havde 
med Adolf Hitler i sommeren 1943, og 
fortæller om Hamsuns antisemitisme på 
baggrund af nyt kildemateriale. 

Grethe Rostbøll

Lord Byron  
Om Lord Byrons (1788 - 1824) liv og for-
fatterskab. En kronologisk gennemgang 
af Lord George Gordon Byrons forfat-
terskab, mange udlandsrejser, ægte-
skaber og elskerinder.

Claus Røllum-Larsen

Knudåge Riisager, 2 bind
Om Knudåge Riisagers (1897-1974) liv og 
arbejde både som komponist og skribent.

Hanne Sindbæk

Vi kan ikke sidde her til juleaften
Om købmanden Herman Salling (1919-
2006) og opbygningen af Dansk Super-
marked som består af supermarkederne: 
Føtex, Bilka, Netto og stormagasinerne i 
Århus og Aalborg. Alle butikker der har 
været med til at forme danskernes ind-
købsmønstre.

Biografier
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Fredrik Sjöberg

Hvorfor bliver man ved? 
Med afsæt i selvoplevede episoder reflek-
terer den svenske biolog Fredrik Sjöberg 
(f. 1958) over det moderne menneskes 
biologiske analfabetisme, landskabets 
uophørlige forandring, natur- og miljøpo-
litiske spørgsmål, essaykunsten og sin 
far.

Mohamedou Ould Slahi

Dagbogen fra Guantánamo 
Mohamedou Ould Slahi (f. 1970), der 
siden 2002 har siddet fængslet i Guan-
tánamo-lejren uden at være tiltalt for en 
forbrydelse, beretter i dagbogsform om 
tiden op til fængslingen og om sit ophold i 
lejren.

Peer E. Sørensen

Hamsuns sultekunstner  
Om hvordan Knut Hamsuns roman Sult 
(1890) med sin banebrydende ånd og stil 
blev en personlig inspirationskilde for 
talrige forfattere verden over, og om dens 
store betydning for den surrealistiske 
bevægelse. 

Lotte Thrane

Vildfugl og verdensborger 
Biografi om børne- og ungdomsforfat-
teren Estrid Otts (1900-1967) liv, hvor hun 
brød med normer for konventionelt kvin-
deliv og bl.a. levede et globetrotterliv med 
familien i Finland, USA og Grønland. 
Debuterede med en børnebog som 
17-årig. Skrev over 90 bøger som skabte 
et nyt ideal af handlekraftige, eventyr-
lystne piger og unge kvinder. 
 
Søren Vinterberg

Ib Spang Olsens ABC 
Beretning i alfabetisk rækkefølge om 
tegneren, forfatteren og læreren Ib Spang 
Olsens (1921-2012) liv, værk og tid.

Stefan Zweig

Erasmus af Rotterdams triumf 
og tragedie 
Biografi om den fremtrædende humanist 
og intellektuelle Erasmus af Rotterdam 
(1469-1536). Biografien blev skrevet i 
1934 som et modsvar til nazisterne og 
deres fordømmelse af jøder. 

Biografier
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Tove Alsterdal

Lad mig tage din hånd
I efterforskningen af søsterens død, 
opdager Helene et større familiedrama, 
der fører tilbage til 1970’ernes beskidte 
krig i Argentina. 

Gianrico Carofigli

På kanten af sandheden
Guido Guerrieri-serien, bind 4
Forsvarsadvokat Guido Guerrieri skal 
hjælpe en ven og dommer, der er 
anklaget for at have modtaget bestik-
kelse. Den komplicerede sag løser Guer-
rieri kun ved hjælp af sin gode kollega 
Tancredi og den smukke privatdetektiv 
Annapaola Doria. 

Harlan Coben

Seks år
For seks år siden forlod Jake Fischers 
kæreste ham for at gifte sig med en 
anden. Da Jake opdager, at manden nu 
er død bruger han anledningen til at 
opsøge hende igen, men bliver trukket 
ind i et dunkelt drama, hvor han til slut 
må se sin tillid til sine nærmeste sat på 
prøve. 

Maurizio De Giovanni

Krokodillen
Kriminalassistent Lojacone er på grund 
af beskyldninger om mafiaforbindelser 
forflyttet til et pseudojob i Napoli. Da tre 
unge bliver dræbt på samme måde 
kommer han dog i spil igen.

Paula Hawkins

Kvinden i toget
Hver morgen sidder Rachel på toget og 
fantaserer om parret i et helt specielt hus 
langs banen og deres perfekte liv. En 
morgen ser hun noget, der chokerer 
hende, og da kvinden kort efter efter-
lyses, føler Rachel, at hun må gøre noget.

Steffen Jacobsen

Et bjerg af løgne
En chefgeolog myrdes og en vigtig usb-
nøgle fosvinder - noget der truer det 
store danske firma Nobel Oil. Så Michael 
Sander hyres ind for at finde usb-nøglen 
og snart vælter lig, løgne og brutale 
optrin ud af alle tænkelige skabe. 

Peter James

På liv og død
Roy Grace-serien, bind 10
Red Westwoods tidligere kæreste for-
følger hende og udgør en dødelig trussel 
mod hende selv og hendes familie. Krimi-
nalkommissær Roy Grace, der leder 
jagten på ham, bliver sat under pres, da 
hans egne folk kommer i farezonen.

A. J. Kazinski

Den genfødte morder
Gidselforhandleren Niels Bentzon 
udgiver sig for at være patient på en af 
Danmarks mest sikre anstalter for at 
opklare et uhyggeligt giftmord på en 
overlæge. 
 

Krimi og spænding
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Pierre Lemaitre

Camille
Camille Verhoeven-serien, nr. 3
Under et voldsomt røveri bliver en kvinde 
brutalt gennemtæsket. Kvinden viser sig 
at være kriminalkommissær Camille Ver-
hoevens kæreste. Da Camille dykker ned 
i sagen, begynder der at tegne sig et ube-
hageligt billede, som trækker tråde 
tilbage i tiden. 

Pierre Lemaitre

Rosy & John
Camille Verhoeven-serien, nr. 0
Kriminalkommissær Camille Verhoeven 
skal træffe en svær beslutning; står han 
overfor en reel bombemand eller en 
stakkels desillusioneret mand med stor-
hedsvanvid? Timerne og minutterne går, 
og et fejltrin kan ende med at koste 
hundredvis af uskyldige menneskeliv. 

Jo Nesbø

Midnatssol
Lejemorderen Jon Hansen er flugt fra 
gangsterchefen Fiskeren og forsøger at 
gemme sig i en bygd i Finnmarken. Kan 
han gemme sig for en hævngerrig 
gangster, kan han falde ind i det religiøse 
miljø, og hvordan går det med kærlig-
heden? 

Kristina Ohlsson

Lotus Blues
Sara Texas tilstår fem mord, men inden 
retssagen begår hun selvmord, og 
hendes lille søn Mio forsvinder. Straffe-
retsadvokat Martin Benner må sande, at 
alt omkring sagen ikke er så lige til, og 
snart står han selv anklaget for to mord.

Thomas Pynchon

Det dybe net
I New York City hvirvles den private efter-
forsker Maxine Tarnow i 2001 ind i en 
kompleks sag om økonomisk svindel og 
internetsikkerhed. Den fører hende rundt 
i byen og til meget tvivlsomme miljøer og 
internettets dybeste afkroge.

Thomas Rathsack

Dødemandsbugten
Jægersoldaten Michael Plessner er sus-
penderet fra tjeneste og arbejder på 
Grønland. Mens han forsøger at glemme 
sin personlige tragedie, forsvinder en ven 
på tur med Siriuspatruljen og Michael 
kaster sig ud i kampen for retfærdighed 
og mod skurke af alle slags. 

Anders Roslund

Bjørnedansen
Fire mænd bryder ind i et militærdepot 
efter våben til bankrøverier. Tre af dem er 
brødre svejset sammen af barndoms-
traumer i en familie med en fordrukken 
voldelig far. Den ældste bror Leo plan-
lægger alt minutiøst, men en dag går det 
galt. 

Krimi og spænding
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Craig Russell

En frygt for sort vand
Jan Fabel-serien, nr. 6
I Hamburg er en seriemorder på spil, da 
endnu et lig dukker op, IT-systemer 
opfører sig sært, og en gruppe ekstreme 
miljøaktivister engagerer sig i miljøpo-
litik. Kriminalkommissær Jan Fabel har 
rigeligt at se til med de mange typer af 
sager.

Jesper Stein

Aisha
Sikkerhedschefen hos Mærsk Sten 
Høeck findes tortureret og myrdet i en 
lejlighed på Amager. Vicepolitikom-
missær Axel Steen vender først blikket 
mod Stens utallige kvindebekendtskaber, 
men mere og mere peger i retning af en 
gammel sag fra Stens tid hos PET. 

Gunnar Staalesen

Ingen er så tryg i fare
Varg Veum-serien, nr. 17
Krimi fra Bergen, hvor detektiven Varg 
Veum efter nogle år med depressivt 
misbrug arresteres for pædofili og besid-
delse af børneporno. Hvem har plantet 
beviserne i Vargs computer, og vil det 
lykkes for ham at finde de skyldige og 
rense sig selv?  
 

Gard Sveen

Den sidste pilgrim
En tidligere norsk minister og mod-
standsmand myrdes kort efter fundet af 3 
skeletter, der viser sig at stamme fra den 
norske besættelsestid. Er der en forbin-
delse mellem de 4 mord og på hvilke 
måder? 

Lone Theils

Pigerne fra Englandsbåden 
To danske piger forsvinder sporløst fra 
Englandsbåden i 1985. Et foto af dem 
dukker op i en gammel kuffert, som jour-
nalisten Nora Sand tilfældigt køber. Hun 
finder ud af, at kufferten har tilhørt en 
seriemorder, og begynder at grave i 
sagen. 
 
Yrsa Sigurðardóttir

Kulde
Odin Hafsteinsson bliver sat til at 
undersøge en gammel sag fra 1970’erne, 
hvor to teenagedrenge døde under 
brutale omstændigheder på en islandsk 
institution. Hænger dødsfaldene dengang 
og flere mord i nutiden sammen?  

Krimi og spænding
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Franquin

Franquins sorte sider
Sort-hvide satiriske tegneserieepisoder 
om angst og kriser, dilemmaer og kon-
flikter, sorte dyr, sorte maskiner og 
meget mere. 

Guld og blod, 1-4
I skyttegravene under første verdenskrig 
danner Léon, gadeknægten, og Calixte, 
aristokraten, et specielt bånd. Efter 
krigen, i starten af 1920’erne, tager de to 
mænd sammen på et eventyr, der 
udvikler sig til en blodig og idealistisk 
kamp, hvor deres venskab sættes på 
prøve.

Steffen Kverneland

Munch
Tegneserie - graphic novel. Via Edvard 
Munchs (1863-1944) forhold til kunsten, 
kvinderne og kollegaerne - ikke mindst 
den svenske forfatter August Strindberg - 
tegnes et originalt portræt af den store 
norske maler. 

Tommi Musturi

Håbets bog 
Dybt inde i de store finske skove bor et 
ældre ægtepar i et lille træhus, hvor de 
følger naturen og årets gang, mens de 
tænker over livet og døden og drømmer 
mærkværdige drømme.

Graphic Novels

Adam O.

Kakofonia
Følg med på en forunderlig fodrejse fra 
Langelinie til Vesterbro og på andre 
rejser ledsaget af populære sange fra 
jukeboxen på Café Blomsten - fra Den 
allersidste dans ” til ”Fik du set det du 
ville”. Tilsammen danner småfortællin-
gerne et frodigt og fabulerende billeddigt 
om det at være menneske.

Halfdan Pisket

Kakerlak
Da fortælleren ankommer til Danmark 
fra Tyrkiet i starten af 1970erne, har han 
ingen problemer med at få fat i damerne. 
Men at finde og fastholde et arbejde er en 
helt anden og langt vanskeligere sag for 
ham. 

Rami Sattouf

Fremtidens araber
Riad vokser op med en syrisk far og en 
fransk mor. Faren drømmer om at skabe 
en stor fremtid for arabere og tager 
familien med til først Libyen og siden 
Syrien. 

Karoline Stjernfelt

I morgen bliver det bedre
Engelske 15-årige Caroline Mathilde 
bliver bortgiftet til den 17-årige Kong 
Christian d. 7. af Danmark. Han er dog 
ikke interesseret i hverken hende eller 
pligterne som konge. Imens drømmer 
Johann Struensee om at kunne gøre en 
forskel som stadsfysikus.
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