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Danske romaner
Askov, Stine: Nøjsomheden  
Gyldendal, 2022. - 365 sider.
Unge Mona er opvokset med en psykisk 
syg mor i ghettoen Nøjsomheden. Hun 
arbejder i en boghandel, hvor hun 
drømmer sig væk i bøgernes verden 
og bliver forelsket i kunden Nikolaj, 
der læser litteraturvidenskab og bor i 
den pæne del af byen. For læsere af ny 
dansk samtidslitteratur med noget på 
hjerte.

Bech, Glenn: Jeg aner-
kender ikke længere 
jeres autoritet 
- manifest
Gyldendal, 2022. - 
328 sider.
Fremragende lyrisk 
kampskrift, der gør, 

raser og bider af det klassesamfund, 
der bestemt ikke er dødt, men hvis ef-
fekter ofte overses i dagens Danmark. 
Bogen henvender sig bredt, men er ikke 
mindst til dem, som de sidste mange 
år har diskuteret identitetspolitik og 
LGBT+ rettigheder.

Bess, Emma: Ly
Gutkind, 2022. - 237 sider.
En utrolig kunstfærdig, velskrevet og 
rørende historie om et anstrengt for-
hold mellem mor og datter. Til alle der 
holder af dybsindige historier om men-
neskelige relationer og problematikker.

Brix, Knud: Febertræet
Politiken, 2022. - 199 sider.
Journalist Knud Brix tager til Liberia 
for at konfrontere massemorderen 
General Butt Naked. Det bliver til en 
insisterende og definerende rejse ind i 
Knuds og Afrikas indre. Bogen kan læ-

ses af alle med interesse for konflikten 
i Liberia og for romaner, hvor forfat-
teren sætter sig selv på spil.

Cordes, Susanne: Jeg udånder spøgelser
Grønningen 1, 2022. - 271 sider.
Personlig fortælling om at blive mor 
og miste sin mor på samme tid. Om at 
få amning, sammenbragt familie og 
nyt forhold til at gå op med pasning 
af terminal mor. Forholdet til moren 
er ikke nemt, og den smerte er svær 
at forholde sig til midt i en barselstid. 
Smuk og gribende roman til alle læsere 
af velskrevet litteratur.

Dalsgaard, Louise Juhl: Ting jeg 
tænker på - romancollage
Ekbátana, 2022. - 117 sider.
Erindringsbog, der i glimt fortæller om 
en kvindes barndom, ungdom og vok-
senår. Til læsere af eksperimenterende 
litteratur.

Davidsen, Leif: Lenins 
bodyguard
Lindhardt og Ringhof, 
2022. - 437 sider.
Sønderjyden Oskar 
bliver bodyguard for 
ingen ringere end den 
russiske revolutions 

frontfigur, Lenin. På den måde bliver 
han førstehåndsvidne til den høj-
spændte politiske periode, der ledte til 
skabelsen af Sovjetunionen.

Duvå, Liv Nimand: Mødrenes hus
Gyldendal, 2022. - 247 sider.
Rosa havde forestillet sig en naturlig 
fødsel på klinik, men ender på hospita-
let. Hun bliver medicineret og halluci-
nerer om mødre og fællesskaber, mens 
systemet overtager hendes fødsel.
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Egholm, Elsebeth: 
Den røde glente
People’s, 2022. 
- 407 sider.
Sally har mistet sin 
mand, og trækker sig 
tilbage til sommerhuset 
på Helgenæs, hvor mø-

det med ungdomsflammen Silas ripper 
op i fortidens traumatiske hændelser.

Eriksen, Jens-Martin: Natten er 
Jordens skygge
Alhambra, 2022. - 197 sider.
Historien om en barsk opvækst i 
1960’erne fortalt i kondenserede erin-
dringsglimt. For læsere af realistiske, 
reflekterede fortællinger om barndom.

Frank, Niels: Fanden 
tage dig - beretning om 
et kvindedrab
Gyldendal, 2022. 
- 390 sider.
Forfatter Niels Frank 
fortæller nøgternt om 
mordet på sin søster, 

Elin, som i 2021 blev skudt på klos 
hold af sin eksmand.

Friedrichsen, Annegret: Astrids somre
Hovedland, 2022. - 208 sider.
Astrid er fra Sydslesvig og barn af en 
dansksindet far og en tysk mor. I 1967 
bliver hun for første gang sendt på 
sommerferie hos en familie i Vestjyl-
land for at lære mere om Danmark.

Glaffey, Kristina Nya: To the modern 
man - et portræt
Gyldendal, 2022. - 94 sider.
Spydig og satirisk kortprosa, der bør 
læses i ét rap. Til læsere, der holder af 
underholdende, politisk og rapkæftet 
litteratur.

Goul, Nanna: Heksens alfabet
Gad, 2022. - 165 sider.
Den gravide bibliotekar Kamma søger 
efter sin indre kraft i en hverdag, hvor 
naturens elementer både skræmmer og 
drager. Hun vil forliges med magien ved 
både livets katastrofer og mirakler og 
går derfor i lære som heks.

Grøndahl, Jens Christian: Fra i nat 
sover jeg på taget
Gyldendal, 2022. - 232 sider.
Klassisk Jens Christian Grøndahl 
roman om kærlighed, sygdom, ungdom 
og aldring kombineret med en aktuel 
fortælling om medier og #MeToo.

Haller, Bent: Sange fra 
Skarnbøtten
Lindhardt & Ringhof, 
2022. - 287 sider.
Bent Haller er tilbage
i topform, med den 
underfundige og tanke-
vækkende historie om 

gøgen i reden, her i skikkelse af den 
karismatiske Poul, som lidt efter lidt 
overtager rollen som favoritten hos 
vennen Jørgens familie.

Helle, Merete Pryds: Det vågne hjerte
Lindhardt & Ringhof, 2022. - 316 sider.
Med Lis i centrum som en ung, søgende 
kvinde med længsel efter både frihed, 
kærlighed og karriere tegnes et billede 
af Danmark i opbrud i 1980’erne.

Himmelstrup, Kristian: Pio
Arabesk, 2022. - 482 sider.
I 1872 fængsles Louis Pio efter at have 
indkaldt til folkemøde på Nørre Fælled. 
Herfra udfoldes historien om den socia-
listiske pioner, hans virke og kamp for 
socialismen først i København og siden 
i Kansas og Florida.
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Holbek, Michael: Strøm
Politiken, 2022. - 413 sider.
Medrivende og veloplagt skildring af 
en dansk håndværkerfamilie i perioden 
1966-1987, hvor gamle samfundsmøn-
stre og normer lidt efter lidt nedbrydes. 
Med knofedt og vovemod synes alle 
drømme i de årtier at kunne gå i op-
fyldelse. De personlige ønsker og mål 
ændrer dog med tiden familiens forhold 
til hinanden og omverden.

Holst, Hanne-Vibeke: 
Kriger uden maske
Gyldendal, 2022. 
- 564 sider.
Biografisk roman om 
kunstneren Sonja Ferlov 
Mancoba og hendes vej 
mod at finde sin person-

lige og kunstneriske stemme i 1930’er-
nes og 1940’ernes København og Paris. 
Vil glæde romanlæsere med interesse 
for kunst og kvindehistorie.

Høeg, Tine: Sult
Gutkind, 2022. - 421 sider.
Sårbare, rå og udfordrende refleksioner 
fra en fertilitetsbehandling. For læsere 
af ny dansk litteratur med fokus på 
kvinder og kvindens krop.

Jepsen, Erling: 
Vindueskiggeren
Gyldendal, 2022. 
- 237 sider.
Om dagen er Erling i 
arbejdsprøvning hos 
kommunen. Om afte-
nen kigger han ind af 

vinduerne på den stille villavej for at 
researche til et TV-spil. En alvorsfuld 
og absurd komedie til alle læsere af 
gode romaner.

Jessen, Anna Elisabeth: Oblivion
Gyldendal, 2022. - 236 sider.
Skæbnefortælling om en ung mands 
tragiske død, som fortælles gennem de 
forskellige personer, der var en del af 
hans liv, og beskriver de fortielser og 
fortrængninger, der får afgørende kon-
sekvenser for alle omkring ham resten 
af livet.

Juhl, Pernille: Sara & August
People’s, 2022. - 474 sider.
Sara er jøde og kommer fra Berlin. 
August bor i Åbenrå og har nazisym-
patier. Efter krystalnatten mødes de to 
unge mennesker, og trods de afgrunds-
dybe forskelligheder forelsker de sig i 
hinanden.

Kirkeby, Lotte: Hvis 
man ikke vidste bedre
Gutkind, 2022. 
- 206 sider.
En ældre isoleret 
kvinde holder øje med 
omgivelserne fra sit 
vindue, mens hun tæn-

ker tilbage på dengang, hun var nygift 
og ung mor. For læsere af danske sam-
tidsromaner om familie og relationer.

Kold, Jesper Bugge: Tre dage i april
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 393 sider.
Dagmar tager med de hvide busser mod 
kz-lejren Neuengamme for at hente sin 
mand hjem. Det bliver en noget ander-
ledes tur, end hun havde forestillet sig. 
Til læsere af litteratur om menneske-
skæbner under 2. verdenskrig.

Lind, Cecilie: Pigedyr
Gyldendal, 2022. - 184 sider.
Pigen Sara, som hverken er barn eller 
voksen, længes og forelsker sig, indtil 
hun pludselig befinder sig på grænsen 
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mellem magt og afmagt, kærlighed og 
overgreb.

Lindholm, Victor Boy: En del af hjertet 
går ud af kroppen
Turbine, 2022. - 193 sider.
En ung mand skal være far og reflek-
terer over de mænd, der har været med 
til at forme ham, især barndomsvennen 
Mark. Læsere af ny litteratur - og ikke 
mindst vordende fædre - får her en 
rørende undersøgelse af maskulinitet 
og identitet.

Lykke, Joakim Kruse: 
Et sted at være mor fra
Gyldendal, 2022. 
- 143 sider.
Joakims mor har fået 
en terminal kræftdiag-
nose. I korte sætninger 
beskriver han sygdom-

mens udvikling og hans oplevelse af at 
miste en forælder. Ærlig og smertefuld 
fortælling om et barskt sygdomsforløb 
til læsere af eksperimenterende og 
poetisk litteratur.

Marstrand-Jørgensen, 
Anne Lise: Sange om 
stilhed og hjem
Gyldendal, 2022. 
- 428 sider.
En pige fra Østpreussen 
flygter fra russerne 
i 1945 og ender i en 

dansk flygtningelejr. Det er en hård 
skæbne for et barn, og danskerne er 
ikke venligt indstillede over for tyske 
flygtninge. For læsere af stærke roma-
ner om den afmagt og sorg, krig fører 
med sig, og om menneskets ukuelige 
håb og tro på noget bedre.

Mondrup, Iben: Vittu
Politiken, 2022. - 328 sider.
Grønlandske Vitus bliver adopteret af 
Alice og Stig. Alice udvikler med tiden 
et symbiotisk og grænseoverskridende 
forhold til adoptivsønnen.

Mørk, Christian: Tilståelser
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 330 sider.
Drivende rundt i Stillehavet på et 
nødlandet vandfly kæmper en gruppe 
amerikanere og japanere under den 2. 
verdenskrig for at overleve. Til læsere 
af psykologiske dramaer.

Richardt Beck, Hanne: 
Otto og Louise
Spring, 2022. - 316 sider.
Omkring 1. verdenskrig 
mødes to mennesker 
i Salt Lake City i USA 
og begynder et liv 
sammen. En roman om 

at skulle skabe sig en ny tilværelse i 
det store land, men også om at skulle 
slippe fortiden. Stærk og tænksom bog 
for alle læsere af familie- og parfor-
holdsromaner.

Rosenfeldt-Olsen, Selma: Det fælles 
bedste
Harpyie, 2022. - 156 sider.
En roman om søsterskab, længsler 
og bristede drømme om meget store 
planter, man kan gemme sig under. 
For læsere, der holder af komplekse, 
drømmende romaner.

Søtrup, Helle S.: Simon siger
Eksistensen, 2022. - 65 sider.
Simon er fyldt med mørke indeni. Der 
er noget i hans barndom der giver 
ham skyldfølelser. Det taler han med 
sin psykolog om, og sin nabo. Noget 
begynder at dæmre hos Simon, noget 
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der måske kan tænde et lys. Til læsere 
der ønsker en stærk, kort og intens 
fortælling.

Tomic, Vladimir: Flotel Europa 
(dansk/bosnisk)
Gyldendal, 2022. - 263 sider.
På flugt fra krigen i Sarajevo bor 
Vladimir, hans bror og mor på Flotel 
Europa i Københavns havn i starten af 
1990’erne. En historie om at vokse op i 
krigens skygge, mens ungdommens lyst 
til livet trænger sig på.

Uthaug, Maren: 11%
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 351 sider.
Heksen Medea, præsten Wicca, pigen 
Stille og lægen Eva. Fire kvinder, hvis 
liv vikles ind i hinanden i fremtiden, 
hvor samfundet primært består af 
kvinder - på nær de 11% mænd, som 
holdes indespærret på et avlscenter 
på Lolland.

Vedelsby, Jakob: Universets centrum
Arabesk, 2022. - 225 sider.
Efter forliste parforhold har Bill og 
Barbara søgt tilflugt på en ø, hvor de 
uafhængigt af hinanden forsøger at 
finde ind til dem selv.

Vedsø Olesen, Anne-
Marie: Vølvens vej - 
misteltenen
Lindhardt og Ringhof, 
2022. - 403 sider.
Andet bind i en stor-
slået episk fortælling 
om den unge vølve-

kvinde Snehild Gråulv og hendes rejse 
mod magtens tinde, runekraft og 
gudernes gunst i jernalderens 
Danmark. For læsere af stærke kvinde-
skildringer og historiske romaner med 
et mytisk tvist.

Vilstrup, Jens: 
Lalandia
Alpha, 2022. - 422 sider.
Efter en barsk opvækst 
på Lolland mister de to 
brødre Tom og Nick som 
voksne kontakten. Hver 
især kæmper de nu 

deres kampe, men måske de stadig kan 
finde sammen?

Willumsen, Dorrit: Tjeneren og hans 
søster
Gyldendal, 2022. - 216 sider.
En stilfærdig fortælling om en ældre 
kvinde, kaldet Søster, som får sin frihed 
efter sin dominerende brors død.
 

Andre nordiske
Axelsson, Majgull: Dit 
liv og mit (svensk)
Klim, 2022. - 312 sider.
Spændende og velskre-
vet roman om 70-årige 
Märit og hendes gensyn 
med barndomsbyen, 
hvor der gemmer sig en 

dyb familiehemmelighed. En bog med 
fokus på livets uriaspost og samfundets 
svigt af udsatte befolkningsgrupper.  

Backman, Fredrik: Vinderne (svensk)
People’s, 2022. - 746 sider.
Hvad er en familie? Hvad er en is-
hockeyklub? Hvad er en by? Hvad er vi 
villige til at ofre for at beskytte dem? 
Alt - simpelthen alt! Tredje roman om 
Bjørneby, der henvender sig til alle 
læsere, der holder af fortællinger om 
menneskelige relationer, social arv, 
drømme og sport.
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Bjella, Stein Torleif: 
Fiskehuset (norsk)
Turbine, 2022. - 156 sider.
Jon og hans onkel Ivar 
tilbringer en uge sam-
men ved søen Storsenn, 
så Jon kan blive oplært 
i fiskeri og familiens 

forpligtelser. En lettilgængelig bog 
med mange lag, der kan nydes af alle 
romanlæsere.

Christensen, Lars 
Saabye: En tilfældig 
nordmand (norsk)
Grif, 2022. - 348 sider.
Samfundskritisk og sa-
tirisk roman om Gordon 
Mo, der efter 30 år i 
Landbrugsministeriet, 

fyres pga. af raseri. Pludselig kan den 
ellers så rolige embedsmand ikke lægge 
bånd på sig selv. Det bliver vejen til nye 
typer arbejde.  

Cullhed, Elin: Eufori (svensk)
C&K, 2022. - 304 sider.
Roman om forfatteren Sylvia Plath. Om 
hendes korte og kaotiske samliv med 
Ted Hughes og det vanskelige forhold 
at skulle være både småbørnsmor og 
forfatter.

Ekman, Kerstin: Ulvespring - fortælling 
(svensk)
Gyldendal, 2022. - 202 sider.
70-årige Ulf Norsttig lever et stille, lyk-
keligt liv tæt på naturen med sin kone, 
hund og de lokale jagtvenner. Men et 
kort møde med en ulv i skoven får Ulf til 
at se på sit liv og forholdet til naturen 
med andre øjne. En smuk livsskildring 
til læsere af nordisk kvalitetslitteratur.

Eliasson, Clara: Til San Francisco 
(svensk)
Gutkind, 2022. - 318 sider.
Julies ungdomsveninde stikker af fra 
den institution, hvor hun har siddet 
fængslet hele sit voksne liv pga. et 
skoleskyderi. Hvad gør Julie, når hun 
konfronteres med fortidens minder?

Elísabet Jökulsdóttir: Aprilsol-
skinskulde (islandsk)
Turbine, 2022. - 166 sider.
Da den unge kvinde Védís mister sin far, 
følger en sorg, der bliver udgangspunkt 
for stor kærlighed, misbrug og en rejse i 
et mentalt forvrænget univers.

Guðrún Eva Minervudóttir: Veje til at 
overleve (islandsk)
Silkefyret, 2022. - 178 sider.
Polyfonisk roman hvor fire skrøbelige 
skæbner flettes sammen i en fortællin-
gen om ensomhed og fællesskab.

Hjorth, Vigdis: Hvis bare (norsk)
Turbine, 2022. - 285 sider.
Da Ida forelsker sig i Arnold, aner hun 
ikke, at kærligheden vil (re)definere 
hendes liv med sin altoverskyggende og 
altødelæggende intensitet, og at den vil 
skubbe alt andet bort - familie, venner, 
kolleger og børn, selvrespekt, grænser, 
måske selve evnen til at leve? En knu-
gende og stærk roman.

Jacobsen, Roy: Bare en 
mor (norsk)
Gyldendal, 2022. 
- 251 sider.
I denne 4. del af serien 
om Ingrid, vender hun 
tilbage til den lille ø 
Barrøy med sin datter 

Kaja. Krigen er slut, nye tider på vej, og 
en helt ny ø-boer, den fem-årige Mattis, 
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rækker ud efter Ingrid. Endnu en dejlig 
læseoplevelse for alle, der holder af 
nordisk litteratur - og som har fulgt 
Ingrid gennem de forrige tre bind.

Johansen, Inghill: Dette er G (norsk)
Skjødt, 2022. - 163 sider.
Velskrevet, kort roman om familie, hjem-
stavne og steder. I et poetisk, beskri-
vende sprog fortæller hovedpersonen 
sin families historie, centreret om dalen 
G, hvor de har boet i flere generationer. 
Til læsere af nyere, nordisk prosa med 
et poetisk strejf.

Jón Kalman Stefánsson: 
Dit fravær er mørke 
(islandsk)
Batzer, 2022. - 569 sider.
Islandsk familiesaga, hvor 
fortid og nutid væves 
sammen af en fortæller 
med hukommelsestab.

Kielland, Victoria: Mine mænd (norsk)
Gad, 2022. - 199 sider.
Roman om tjenestepigen Brynhild, der 
emigrerer fra Norge til USA i slutningen 
af 1800-tallet. Hun gifter sig flere 
gange og kæmper med at finde sin vej i 
livet og i samfundet. Efter sin død bliver 
hun kendt som Amerikas første kvinde-
lige seriemorder.

Kjærstad, Jan: En tid til at leve (norsk)
Gyldendal, 2022. - 365 sider.
Tolv forskellige mennesker er på vej til 
en teaterpremiere i Oslo. Deres liv har 
tidligere krydset hinanden, og kun et 
par stykker af dem ved, hvilket drama, 
der er planlagt til premieren. For læsere 
af nordiske samtidsromaner med noget 
på spil.

Knausgård, Karl Ove: Ulvene fra evig-
hedens skov (norsk)
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 797 sider.
Syvert mister sin far som barn og kredser 
som ung mand stadig om faderen som 
person. Var han bare en almindelig 
norsk familiefar, eller havde han andre 
længsler og drømme? For læsere af bredt 
anlagte kollektivromaner, som veksler 
mellem hverdagen, filosofi og metafysik.

Lindstrøm, Merethe: 
Stensamlere (norsk)
Batzer & Co, 2022. 
- 318 sider.
Professor Hammer og 
hans sekretær gennem 
40 år, Dagmar Grüner, 
tager på biltur til det 

vestlige Norge, og langsomt afdækkes 
deres særegne relation. Lavmælt roman 
for læsere af norsk kvalitetslitteratur.

Lunde, Maja: Den sidste af de vilde 
heste (norsk).
Grønningen 1, 2022. - 447 sider.
Menneske og natur er omdrejnings-
punktet for tre fortællinger, der set over 
et par århundreder viser fremsynede 
menneskers kamp for at redde den mon-
golske vildhest i en klimatruet verden. 
Lidenskabelig læsning for alle med 
interesse for naturens skrøbelighed.

Nilssen, Olaug: Yd efter 
evne, nyd efter behov 
(norsk)
Turbine, 2022. - 187 sider.
Velskrevet og intens 
roman om en familie i 
skred. Om søskenderiva-
lisering, følelsen af ikke 

at slå til og dét at leve med et handicap-
pet barn. Roman for alle, der kan lide 
gribende historier.
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Nordquist, Lina: Hvor du går, følger jeg 
(svensk)
Gutkind, 2022. - 383 sider.
En fattig familie kæmper for at overleve 
på et øde husmandssted ejet af en stor-
bonde i Norrland i Sverige i slutningen 
af 1800-tallet. Et par generationer efter 
følger man efterkommerne i det selvsam-
me hus, og deres historier og skæbner 
vikles ind i hinanden på forunderlig vis.

Ragde, Anne B.: 
Hjerteknuseren (norsk)
People’s, 2022. 
- 301 sider.
Enken Jonetta bor sam-
men med sin voksne, 
arbejdsløse og indeslut-
tede søn Ragnar, der 

surfer på sin mobil, mens inkassoreg-
ningerne hober sig op. For læsere af 
romaner om familier og dysfunktionelle 
mor-barn-relationer.

Rasi-Koskinen, Marisha: REC (finsk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 618 sider.
Et drengevenskab, der fører til fordærv. 
Ferierejser, der ender i kaos. Og fotogra-
fier, der både afslører og skjuler. Udfor-
drende og eksperimenterende litteratur.

Schulman, Alex: Brænd alle mine breve 
(svensk)
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 268 sider.
Alex Schulman dykker ned i sin familie-
historie for at finde årsagerne til sit 
eget mørke og sin vrede og fortæller om 
sine bedsteforældres dramatiske samliv. 
For læsere af kærlighedshistorier og 
slægtsromaner.

Swärd, Anne: Jackie (svensk)
Gyldendal, 2022. - 330 sider.
Året er 1988 og 19-årige Jackie rejser 
til Stockholm fyldt med appetit på livet 

og på udkig efter store oplevelser. Men 
et skæbnesvangert møde i toget fører 
til et altopslugende kærlighedsforhold, 
som langsomt forvandles til en kamp 
for overlevelse. Isnende, tilbageholdt 
uhygge for alle, der gerne vil udfordres 
både litterært og mentalt.

Teige, Trude: Morfar 
åndede med havet (norsk)
Alpha, 2022. - 399 sider.
Konrad og Sverre er 
unge norske sømænd, 
som i 1943 ender i en 
japansk fangelejr i 
Java. Det samme gør 

norske Sigrid, der arbejder som syge-
plejerske. Konrad og Sigrid forelsker sig 
i hinanden, men vil de overleve tiden 
i fangelejren, og vil de nogensinde se 
Norge og deres kære igen? For læsere 
af underholdende historiske romaner og 
kærlighedsromaner.

Tran, Quynh: Skygge og svalhed (fin-
landsksvensk)
Turbine, 2022. - 263 sider.
Familiehistorie fra Finland om mor Má 
og hendes to sønner Hieu og lillebroren, 
der observerer og forsøger at forstå sig 
selv og sin familie. En poetisk og melan-
kolsk roman.

Ullmann, Linn: Pige, 
1983 (norsk)
Gyldendal, 2022. 
- 270 sider.
En 16-årig pige rejser til 
Paris. Da hun farer vild 
i byen, søger hun hjælp 
hos den 30 år ældre 

”A”, og de indleder et seksuelt forhold. 
Erindringsroman for forfatterens faste 
læsere samt interesserede i emner som 
overgreb og metoo.
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Aarø, Selma Lønning: Privatlivets fred 
(norsk)
Straarup & Co, 2022. - 406 sider.
Forfatteren bliver veninde med kvinden 
X og fascineres af hendes historie. 
Hun beslutter at skrive en autofiktiv 
bog med udgangspunkt i venindens 
oplevelser. For læsere af nyere nordisk 
litteratur.
 

Andre europæiske
Andrea, Jean-Baptiste: Djævle og 
helgener (fransk)
Holger, 2022. - 283 sider.
Joe spiller Beethoven på klaver på 
banegårde over hele verden og venter 
på, at Rose en dag vil stå af toget. 
Historien starter 50 år tidligere på et 
børnehjem fuld af djævle, helgener og 
en smuk rose.

Bennett, Claire-Louise: 
Kasse 19 (britisk)
Turbine, 2022. 
- 244 sider.
Med litteraturen som 
evig og trofast føl-
gesvend og livsspejl 
fortæller en kvinde sin 

historie fra barndom til voksenlivet. En 
langsom, krævende roman.

Berest, Anne: Postkortet 
(fransk)
Alpha, 2022. - 486 sider.
I 2003 modtager Anne 
Berests mor Lélia et 
postkort med navnene på 
hendes mors forældre og 
morens to søskende. De 

døde i Auschwitz i 1942. Hvem har sendt 
postkortet - og hvorfor?

Brown, Natasha: Samling (britisk)
Gyldendal, 2022. - 116 sider.
I korte afsnit fortælles historien om en 
sort kvinde, der på den ene side har 
karriere og kæreste og på den anden 
side er ved at blive ødelagt af racisme 
og sexisme. For alle, der interesserer sig 
for identitetspolitik, samfundsmønstre 
og det helt private menneske.

Cărtărescu, Mircea: Solenoide (rumænsk)
Skjødt & Palomar, 2022. - 829 sider.
I et dystert Bukarest følger man en 
rumænsklærer med forfatterdrømme på 
hans ture frem og tilbage mellem hans 
hjem og arbejde: skole nr. 86 i udkanten 
af byen.  Efter arbejde arbejder han på 
et manuskript, hvori han bl.a skriver 
om sine mange drømme og traumatiske 
barndom. Til læsere af udfordrende 
verdenslitteratur.

Daas, Fatima: Den yngste 
(fransk/algiersk)
Grif, 2022. - 206 sider.
Hvis der ikke findes 
bøger om én, må man 
skrive dem selv. Det 
gjorde denne unge 
muslimske og lesbiske 

kvinde, hvis liv er præget af følelsen af 
at være forkert. Til læsere af litteratur, 
der spejler tiden.

Dubois, Jean-Paul: Alle mennesker 
bebor ikke verden på den samme måde 
(fransk)
Arvids, 2022. - 230 sider.
Sympatiske, fransk-canadiske Paul 
Hansen sidder i en fængselscelle i 
Montreal sammen med et medlem af 
Hells Angel. Hvordan er han havnet i 
fængsel? En gribende roman for læsere 
der holder af skæbnefortællinger.
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English, Rachael: Papirarmbåndet (irsk)
Lindbak + Lindbak, 2022. - 416 sider.
Et kig ind i Irlands dystre historie, hvor 
ugifte, gravide kvinder var en skam-
plet. 70-årige Katie har arbejdet på et 
nonne-drevet mødrehjem og vil hjælpe 
de nu voksne bortadopterede med at 
finde deres rødder. Til læsere af hjerte-
varme romaner med historisk islæt som 
fx Lucinda Rileys.

Ernaux, Annie: Skammen (fransk)
Gad, 2022. - 114 sider.
Da Annie Ernaux er 12 år, forsøger 
hendes far at slå moren ihjel, mens hun 
ser på. Senere på dagen cykler hele fa-
milien en tur. Men hvad var det egentlig, 
som skete? Selvbiografisk roman, hvor 
hun forsøger at afdække hændelsen, 
og de spor den satte. En eftertænksom 
og stærk bog for læsere af biografiske 
kvindeskildringer.

Evaristo, Bernardine: Mr. Loverman 
(britisk)
Gad, 2022. - 301 sider.
Den caribiske emigrant Barry lever et 
dobbeltliv i London som henholdsvis 
ægtemand, far og bedstefar og som 
skjult homoseksuel med sin gamle ven 
og elsker Morris. Tør han ”springe ud” i 
al offentlighed efter en tilværelse fyldt 
med hemmeligheder? For læsere af 
humoristisk litteratur om køn, race og 
seksualitet.

Frank, Arno: Hver dag 
en ny idiot (tysk)
Straarup & Co, 2022. 
- 320 sider.
Selvbiografisk roman, 
hvor den unge Arno flyt-
ter med sine forældre 
fra Tyskland til Frankrig. 

Faderen har fået et tilsyneladende 

lukrativt nyt job. Livet på en dyr privat-
skole i det sydfranske skiftes dog snart 
ud med en et liv på flugt, da faderen 
afslører sig som svindler. Til læsere af 
autofiktion og familieskildringer.

Helfer, Monika: Pakket - en familie 
(tysk)
Palomar, 2022. - 141 sider.
Da Josef bliver indkaldt til 1. verdens-
krig, lades den smukke Maria alene 
tilbage med deres børn. Da krigen er 
slut, og Josef vender endeligt hjem, er 
familien forøget med et barn mere.

Hornby, Nick: Ingen som 
dig (britisk)
Hr. Ferdinand, 2022. 
- 380 sider.
Da den 41-årige folke-
skolelærer Lucy møder 
den 22-årige Joseph 
forandrer verden sig 
radikalt. Med Brexit i 

baggrunden udfoldes en herlig roman-
tisk komedie, der samtidigt får sagt 
noget vigtigt om klasse, race og alders-
forskelle. Til læsere af sjove 
kærlighedshistorier.

Houellebecq, Michel: Tilintetgøre 
(fransk)
Vinter, 2022. - 714 sider.
Politisk roman om embedsmanden Paul 
Raison, der kastes ud i en eksistentiel 
krise, da han skal kæmpe for sit ægte-
skab og sin familie sideløbende med et 
krævende præsidentvalg. Til læsere af 
fransk samtidslitteratur.

Keegan, Claire: Omsorg (irsk)
Gutkind, 2022. -  90 sider.
En lille pige sendes i pleje på en gård 
i Irland. Væk fra hjemmets mange søs-
kende og fattigdom. På gården mødes 
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hun af en varme og omsorg, hun ikke har 
oplevet før. Men et møde med en nabo-
kone rokker ved idyllen. Kortroman til 
læsere af smukke og poetiske historier.

Kracht, Christian: Eurotrash (sweizisk)
Gad, 2022. - 180 sider.
En mor og søn tager på et roadtrip gen-
nem Schweiz og forsøger at komme på 
sporet af familiens nazistiske og tabu-
belagte fortid. Sønnen vil forstå famili-
ens fortid, og med en plastikpose med 
kontanter tager de på en alvorlig og dog 
tragikomisk tur tilbage til fortiden. For 
læsere af spektakulære romaner.

Lafon, Marie-Hélène: En søns historie 
(fransk)
Etcetera, 2022. - 160 sider.
Sansemættet slægtshistorie der virtuost 
beskriver en fransk families liv og hem-
meligheder over en periode på 100 år.

Lefteri, Christy: 
Sangfugle (britisk)
Jentas, 2022. - 343 sider.
Da den srilankanske 
tjenestepige Nisha en 
aften forsvinder spor-
løst, gør politiet intet. 
Petra og Jiannis er de 

eneste, som ønsker at finde Nisha, og 
under eftersøgningen indser de, hvor 
lidt de vidste om Nisha. Det, de finder, 
forandrer dem for altid. For læsere af 
gribende romaner med noget på hjerte.

Le Tellier, Hervé: Alle lykkelige familier 
(fransk)
Bobo, 2022. - 196 sider.
Velskrevet biografisk roman af og om 
den franske forfatter Hervé Le Tellier. 
Med ironisk distance og underspillet 
humor fortæller forfatteren om sit fami-
lieliv i Paris i 1960’erne og 1970’erne.

Modiano, Patrick: Sovende minder (fransk)
Batzer, 2022. - 104 sider.
Fortælleren Jean D. tænker tilbage 
på sin ungdom i 1960’ernes Paris og 
forsøger at huske de mærkværdige per-
soner, han omgikkes dengang. Særligt 
den forfærdelige hændelse i sommeren 
1965, som han aldrig har formået at 
forlige sig med. Smuk verdenslitteratur 
for voksne læsere om vores erindringers 
overvældende lunefuldhed.

Popov, Alek: Hundene 
flyver lavt (bulgarsk)
Jensen & Dalgaard, 
2022. - 356 sider.
Satirisk og til tider syret 
roman om det bulgarske 
brødrepar Ned og Angel, 
der lever to forskellige 

liv i New York. Til læsere, der holder af 
velskrevne og tragikomiske fortællinger 
om identitet og jagten på lykke.

Prudhomme, Sylvain: På vejene (fransk)
Holger, 2022. - 303 sider.
Stemningsfuld og sprogligt smuk bog 
om to utilpassede mænd og det svære i 
at opretholde en relation til en, der lever 
for at rejse. Både som kæreste og som 
ven. Handlingen udspiller sig i Frankrig 
og er en kærlighedserklæring til landet.
  

Rutherfurd, Edward: 
Kina (britisk)
Turbulenz, 2022. 
- 797 sider.
Storslået og episk 
fortælling om Kina i 
1800-tallet, hvor man 
både underholdes og 

samtidig lærer en hel del om Kinas 
nyere historie. For læsere af store histo-
riske romaner eller interesserede i Kina.
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Seiler, Lutz: Stern 111 (tysk)
Batzer, 2022. - 574 sider.
Efter murens fald forlader ægteparret 
Inge og Walter Bischoff deres hjem. 
Sønnen vil ikke overtage barndoms-
hjemmet og flygter til Berlin og lever 
som aktivistisk autonom i det aggres-
sive BZ-miljø. En forelskelse i Effi driver 
ham fremad i kaosset efter murens fald.

Spit, Lize: Jeg er her 
ikke (belgisk)
Gutkind, 2022. - 493 sider.
Leonie og Simon har 
været kærester i ti år og 
bor i Bruxelles. De er tæt 
knyttet og har ikke brug 
for andet end hinanden. 

Indtil en aften hvor alting forandrer sig 
for altid. En psykologisk thriller om hen-
givenhed, kærlighed og forræderi.

Stelling, Anke: Højt på strå (tysk)
Klara W, 2022. - 340 sider.
Hudløst ærlig, morsom, vred og provo-
kerende roman om at finde sig til rette, 
eller netop ikke at passe ind i tilværel-
sen som menneske, mor, kvinde og ven 
i et moderne samfund, hvor vi for alt i 
verden ikke vil blive som vores egne 
forældre og ingenting er, som forventet.

Stuart, Douglas: Unge 
Mungo 
(skotsk/amerikansk)
Politiken, 2022. 
- 419 sider.
Teenageren Mungo 
vokser op i et meget 
barskt miljø i Glasgow. 

Han forelsker sig i en dreng, og det 
er det eneste lyspunkt i hans liv, men 
kærlighed mellem to mænd er slet ikke 
en mulighed i det miljø. For læsere af 
stærke og skæbnesvangre dramaer.

Villalta, Gian Mario: Lærlingen (italiensk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 269 sider.
Intens italiensk roman om to ældre 
mænds modsætningsfyldte forhold, der 
udvikler sig til et venskab. En hensyg-
nende katolsk kirke danner rammen om 
deres forskellige livssyn og baggrund. 
For interesserede i velskrevet europæisk 
kvalitetslitteratur.

Weber, Anne: Annette, 
et heltindeepos 
(tysk/fransk)
Grif, 2022. - 194 sider.
Den sandfærdige histo-
rie om Anne Beaumanoir. 
Her besunget som et 
ikon for civil ulydighed 

i et epos om hendes liv og kamp for at 
ændre verden, både i den franske mod-
standsbevægelse og senere i kampen 
for Algeriets frihed. Til læsere af store 
og anderledes litteraturoplevelser.

Winman, Sarah: Den italienske arv 
(britisk)
Hr. Ferdinand, 2022. - 477 sider.
En uventet arv bringer Ulysses 
Temper tilbage til Firenze og en uforløst 
længsel fra tiden som soldat under 
2. verdenskrig. En sanselig og storslået 
hyldest til livet, venskaber, kærligheden 
og kunsten.

Amerikanske/canadiske
Jenoff, Pam: Kvinden med den blå 
stjerne (amerikansk)
Alpha, 2022. - 381 sider.
Den unge jødiske kvinde Sadie gemmer 
sig i 1942 i Krakows kloak på flugt fra 
nazisterne. Gennem en rist får hun en 
dag øjenkontakt med den jævnaldrende 
Ella oppe på gaden, og et risikabelt ven-
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skab tager form. Til læsere med inte-
resse for skæbner under 2. verdenskrig.

King, Stephen: 
Et eventyr (amerikansk)
Hr. Ferdinand, 2022. 
- 682 sider.
En eventyrlig og spæn-
dende fortælling om den 
17-årige Charlie, der en 
dag udviser stor hjælp-

somhed over for sin vrantne nabo mr. 
Bowditch. Da naboen dør, arver Charlie 
ikke blot hans ældgamle hund men også 
adgang til en hemmelig parallelverden.

Kitamura, Katie: Intime relationer 
(amerikansk)
Alpha, 2022. - 232 sider.
Besættende roman om en kvinde, der ar-
bejder som tolk og bliver så opslugt af at 
tolke og fortolke menneskelige relationer, 
at hun er i fare for at udviske sin egen 
person. Kølig og raffineret læsning .

Kline, Christina Baker: De forviste 
(amerikansk)
Gad, 2022. - 372 sider.
En ung kvinde bliver i 1840 uskyldigt 
dømt og sendt fra London til en straf-
fefangekoloni i Australien. Hvordan skal 
hun og hendes ufødte barn klare sig? 
Gribende skæbnedrama.

Leilani, Raven: Glød (amerikansk)
Grønningen 1, 2022. - 285 sider.
Edie er en ung sort kvinde i 20’erne, som 
arbejder på et forlag og har oparbejdet 
et distanceret blik på sit eget liv. Da hun 
indleder et forhold til en gift hvid mand, 
ripper det op i bristede drømme og håb 
for fremtiden. For læsere af moderne lit-
teratur med fokus på aktuelle samfunds-
forhold, relationer og indre liv.

Lerner, Ben: Farvel til 
Atocha (amerikansk)
Gad, 2022. - 193 sider.
Skarpsindig og humo-
ristisk skildring af en 
ung amerikansk digters 
ophold i Madrid, der 
via kunst, kvinder og 

stoffer fører til selverkendelse om egen 
overfladiskhed og til mistanken om, at 
selvbedraget lever i os alle. Til læsere af 
romaner med en begavet og vittig kant.

Lowe, T. I.: Under magnoliatræerne 
(amerikansk)
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 350 sider.
Teenageren Ox vokser op på en farm i 
Sydstaterne i USA. Da hendes mor dør 
efter en fødsel, står hun alene tilbage 
med seks mindre søskende og en 
psykisk ustabil far. Skæbnefortælling 
om psykisk sygdom, stærke familiebånd 
og den første forelskelse.

Oates, Joyce Carol: 
Natten, søvnen, døden, 
stjernerne (amerikansk)
HarperCollins Nordic, 
2022. - 791 sider.
Hvad sker der i en 
velhavende amerikansk 
familie, når en afholdt, 

aldrende ægtemand og far dør? Hvilke 
tanker gør enken og de voksne børn sig?

Peters, Torrey: Detransition, baby 
(amerikansk)
Gad, 2022. - 357 sider.
Ames troede, at afskeden med livet som 
transkvinde ville gøre alting lettere. 
Men nu er hans kvindelige kæreste 
gravid, og forestillingen om at være far 
i et heteronormativt parforhold virker 
helt uoverskuelig. Skal man absolut 
kun være to forældre? Hudløs og udfor-
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drende roman for alle, der har lyst til at 
læse mere om queers og transkvinder.

Reid, Taylor Jenkins: 
Daisy Jones & The Six 
(amerikansk)
North Publishing, 2022. 
- 380 sider.
Ville du ønske, du havde 
været på tour med et 
af 1970’ernes mest 

ikoniske bands? Så kom med backstage 
i denne musikroman om det fiktive band 
”Daisy Jones & The Six”.

Shipstead, Maggie: 
Himmelstormere 
(amerikansk)
Gyldendal, 2022. 
- 684 sider.
Den kvindelige pilot 
Marian forsvinder i et 
forsøg på at flyve Jorden 

rundt via polerne. 60 år senere skal 
hendes liv og sidste flyvetur filmati-
seres, og den unge kvinde, der skal 
spille Marian fascineres af hendes liv. 
For læsere, der holder af stærke karak-
terer og historiens vingesus.

Washington, Bryan: Memorial (amerikansk)
Vinter, 2022. - 346 sider.
Fantastisk bog, der på fin facon viser, 
hvilke fordomme man møder som 
homoseksuel, men samtidig også viser, 
at vi alle er mennesker, med mange af 
de samme problemer. Meningsfuld og 
rørende litteratur.

Whitaker, Chris: Vi begynder med 
slutningen (amerikansk)
Alpha, 2022. - 422 sider.
For 30 år siden blev Vincent King dømt 
for mordet på den kun 7-årige Sissie. 

Nu skal han løslades og vender hjem til 
Cape Haven, hvor det kun er kriminal-
betjent Walker, der er glad for at gense 
sin bedste ven. En episk og intens for-
tælling om loyalitet, had og hævn.

Whitehead, Colson: Harlem shuffle 
(amerikansk)
Politiken, 2021. - 410 sider.
Familiehistorie kamufleret som 
gangsterfortælling om den almindelige 
møbelhandler og familiefar Carneys 
ualmindelige indslusning i Harlems 
kriminelle underverden i 1960’erne. 
Appellerer bredt til alle der holder af 
stort anlagte amerikanske romaner.

Yanagihara, Hanya: Til paradis 
(amerikansk)
Politiken, 2022. - 729 sider.
Tresporet roman, der udspiller sig i årene 
1893, 1993 og 2093. For hver historie 
mødes de to personer, David Bingham og 
Charles Griffith, i nye overraskende kon-
stellationer og synes forbundet på tværs 
af tid af såvel kærlighed som smerte. 
Storslået fortælling.
 

Fra fjernere lande
Allende, Isabel: Violeta 
(chilensk)
Hr. Ferdinand, 2022. 
- 317 sider.
Violeta kommer til 
verden i Chile i 1920. 
Gennem et århundrede 
er hun øjenvidne til 

store omvæltninger, undertrykkelse og 
diktatur. Samtidig oplever hun kærlig-
heden, dybe venskaber og familietra-
gedie. For læsere af gribende historiske 
romaner.
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Ben Jelloun, Tahar: Honning og malurt 
(marokkansk)
Arvids, 2022. - 203 sider.
Det marokkanske ægtepar Mourad og 
Malika lever som hund og kat i deres 
kælder under huset i Tanger. Tynget af 
en stor personlig sorg er deres liv gået i 
stå. Stærk familiehistorie  om livet i det 
muslimske Marokko.

Fernández, Nona: 
Twilight zone (chilensk)
Jensen & Dalgaard, 
2022. - 232 sider.
Doku-roman om den 
politiske vold i Chile, om 
forsvindinger, dødsfald, 
aktivisme, mod og erin-

dring. For læsere af intelligent litteratur 
om samfund og kollektiv erindring.

García Robayo, 
Margarita: Dødvande 
(columbiansk)
Aurora Boreal, 2022. 
- 185 sider.
Det colombianske 
indvandrerpar, Lucia og 
Pablo, kæmper med 

deres identiteter og forskellige hold-
ninger til børneopdragelse, familie-
relationer, utroskab og karrierer. Kan de 
genfinde kærligheden til hinanden og 
videregive deres oprindelige kultur til 
deres børn i nutidens USA? For læsere 
af romaner om parforhold, fertilitetsbe-
handling og kulturkonflikter.

Gurnah, Abdulrazak: Efterliv 
(tanzaniansk)
Gutkind, 2022. - 350 sider.
Roman om samfund, kolonisering, krig 
og mennesker i Østafrika. Til læsere, der 
vil forstå verden omkring dem.

Indiana, Rita: Søn af Saturn (dominikansk)
Auroraboreal, 2022. - 199 sider.
Den unge billedkunstner Argenis Luna 
kæmper med psykotiske tendenser og 
et heftigt heroinmisbrug. Han sendes på 
afvænning på Cuba, men det går ikke 
som planlagt.

Kim, Young-Ha: En morders dagbog 
(sydkoreansk)
Korridor, 2022. - 237 sider.
Hvad gør en tidligere seriemorder, når 
han tror, datterens forlovede også er 
morder? Planlægger den unge mands 
endeligt, naturligvis. Men kan man det, 
når Alzheimers udvisker ens fornem-
melse af tid? Og kan læseren stole 
på en tidligere morder? Medrivende 
sydkoreansk roman, særligt til læsere af 
detektivromaner og verdenslitteratur.

McConaghy, Charlotte: Engang var der 
ulve (australsk)
Gad, 2022. - 372 sider.
Biologen Inti skal rewilde en del af 
Skotland ved at udsætte 14 ulve i 
naturen. Projektet er mildest talt ikke 
populært i det lille lokalsamfund, og 
samtidig kæmper Inti selv med sin tvil-
lingesøsters traume. Dejlig roman om 
kærlighed til naturen, menneskers vold-
somhed og sammenholdet i en lille by. 
Kan læses af spændingslæsere og dem, 
der ønsker en gribende naturskildring.

Mason, Meg: Højtryk og lavtryk 
(australsk)
Politiken, 2022. - 387 sider.
Martha er meget længe om at finde ud 
af, hvorfor hendes liv tog en brat nedtur, 
da hun var teenager. Nu arbejder hun 
på en lykkeligere slutning for sig selv. 
Til voksne læsere af sørgmuntre chick 
lit-romaner.
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Meruane, Lina: Blod i øjet (chilensk)
Aurora Boreal, 2022. - 198 sider.
Da Lina bukker sig ned efter sin insulin-
sprøjte, forårsager bevægelsen en 
blødning i hendes øjne. Som diabetiker 
var hun advaret, men alligevel ændres 
hendes tilværelse på et sekund. Et 
originalt og moderne værk til læsere af 
sydamerikansk litteratur.

Mo, Yan: Livet og døden tager røven på 
mig (kinesisk)
Batzer, 2022. - 2 bind: 340+591 sider.
Herremanden Ximen Nao genfødes igen 
og igen op igennem det 20. århundrede. 
Som æsel og okse oplever han det mo-
derne Kinas udvikling, jordreformerne 
og kulturrevolutionen og ikke mindst sin 
egen familie og landsbyens dagligliv.

Morris, Heather: 
Tre søstre 
(new zealandsk/australsk)
Aronsen, 2022. - 439 sider.
Tre jødiske piger fra 
Slovakiet ender under 
2. verdenskrig i koncen-
trationslejr. De har 

lovet deres far og hinanden altid at 
holde sammen, men er det muligt under 
lejrens umenneskelige vilkår, hvor bare 
det at overleve er næsten umuligt? For 
læsere af barske historiske romaner.

Murakami, Haruki: At skille sig af med 
en kat - hvad jeg taler om når jeg taler 
om min far (japansk)
Klim, 2022. - 91 sider.
I denne korte bog skriver Haruki Mura-
kami om sin far. Med udgangspunkt i 
en enkelt barndomserindring, tegner 
Murakami et hidtil ukendt billede af sin 
barndom og sit problematiske forhold til 
sin far.

Olsson, Linda: Langsomt lukker jeg 
døren (svensk/new zealandsk)
Aronsen, 2022. - 252 sider.
Rørende og velskrevet roman om det 
svære emne, at miste dem der står en 
nærmest. Til læsere af følsomme og 
vedkommende fortællinger.

Orrantia, Marta: Livet i bakspejlet 
(columbiansk)
Aurora Boreal, 2022. - 255 sider.
Spændende og bevægende colombiansk 
roman om livet i alderdommen og om de 
fortrydelser, skavanker og den ensom-
hed, der kan følge med. Men også om de 
smukke erindringer og uventede glæder, 
der også ledsager en som gammel.

Oyamada, Hiroko: Hullet 
(japansk)
Grif, 2022. - 115 sider.
Asa og hendes mand 
flytter fra Tokyo og ud 
på landet, hvor de lejer 
et hus ved siden af hans 
forældre. En dag følger 

hun efter et stort dyr og herefter følger 
mystiske begivenheder. Til læsere af ma-
gisk realisme og ny japansk litteratur.

Pārsı̄’pūr, Shahrnūsh: Frie oplevelser 
(iransk)
Gyldendal, 2022. - 117 sider.
En ung navnløs kvinde i tressernes Iran 
eksperimenterer med at bryde forældre-
nes og den persiske kulturs grænser og 
udforske kærlighedens og seksualite-
tens muligheder.

Persaud, Ingrid: Efter kærligheden 
(caribisk)
Gyldendal, 2022. - 427 sider.
Betty Ramdin bor alene med sin søn 
på Trinidad efter hendes voldelige 
ægtemands død. Da den elskelige mr. 
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Chetan flytter ind som lejer, opstår en 
usædvanlig familie. En fremragende 
caribisk fortælling til alle læsere af 
psykologiske romaner.

Saer, Juan José: Stedsønnen 
(argentinsk)
Sidste Århundrede, 2022. - 189 sider.
Insisterende, provokerende og fabelagtig 
roman, der tager sit udgangspunkt i en 
skibsdrengs ophold blandt kannibalis-
tiske indianere. En af Argentinas helt 
store forfattere oversat til glæde for alle 
yndere af stor verdenslitteratur.

Stepanova, Maria: Til 
minde om erindringen 
(russisk)
Palomar, 2022. 
- 540 sider.
Da fasteren Galja dør, 
og fortælleren finder 
hendes gamle dagbogs-

optegnelser, bliver det startskuddet 
til endelig at få nedskrevet familiens 
historie om, hvordan de gennem det 20. 
århundredes rædsler søgte ly ”i histo-
riens skyggeside”. En tankevækkende 
og inderlig erindringsfortælling til 
voksne læsere af fx Sebald og Proust 
eller andre dybsindige klassikere.

Su, Tong: Flodbred 
(kinesisk)
Klim, 2022. - 471 sider.
13-årige Ku Dongliang 
må begynde et nyt liv, da 
hans far falder i unåde 
hos partiet og dømmes 
til en tilværelse på 

pramflåden Solvendt. Tragikomisk roman 
til læsere med interesse for kinesisk 
litteratur.

Yan, Lianke: Solens død 
(kinesisk) 
Klim, 2022. - 383 sider.
Li Niannian er 14 år og 
bor med sine forældre, 
der ejer en begravelses-
forretning i landsbyen 
Gaotian, hvor mange 

indbyggere er begyndt at gå i søvne. For 
læsere af nyere kinesisk litteratur.

Klassiske værker
Balzac, Honoré de: Gamle Goriot (fransk)
Turbine, 2022. - 339 sider.
Den gamle martyr Goriot lever et lurvet 
liv i 1800-tallets Paris, hvor han udnyt-
tes hensynsløst af sine to døtre. 
Originaludgave: 1835.

Boon, Louis Paul: Kapelgade (belgisk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 597 sider.
Postmoderne flamsk mesterværk om 
bl.a. moralsk forfald og forskellen 
mellem litteratur og virkelighed. Hoved-
fortællingen handler om den udspeku-
lerede Ondine, men der leges med de 
litterære konventioner, således at forfat-
teren springer ud og ind af historien. For 
læsere, der ikke er bange for en litterær 
udfordring. Originaludgave: 1953.

Boye, Karin: Skyer (svensk)
Palomar, 2022. - 58 sider.
Længselsfulde digte om frigørelse, 
kærlighed og identitet. For læsere af 
drømmende, originale digte.
Originaludgave: 1922.



20

Dickens, Charles: Historier og stemmer 
(britisk)
Klim, 2022. - 457 sider.
Fine, finurlige fortællinger og elskelige 
stemmer fra romanmesteren Charles 
Dickens (1812-1870).

Ekelöf, Gunnar: Færgesang (svensk)
Virkelig, 2022. - 73 sider.
Modernistisk hovedværk om menne-
skets meningsløse eksistens. Iskold og 
fremragende poesi, der anbefales til alle 
lyriklæsere.
Originaludgave: 1941.

Elkan, Sophie: Drømmen om Østerland 
(svensk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 153 sider.
Den unge svenske kvinde Stina Brenner 
møder den unge egyptiske skolelærer 
Saïd ben Ali på et ophold på Nääs Slot i 
Sverige i slutningen af 1800-tallet. Der 
opstår hurtigt en særlig relation mellem 
de to. Men Stina må rejse helt til Cairo 
for at finde ud af, om relationen også 
giver mening i den store verden uden for 
Nääs. For læsere af romaner om kultur-
møder, kærlighed og frigørelse.
Originaludgave: 1901.

Faulkner, William: Hvis 
jeg glemmer dig, 
Jerusalem (amerikansk) 
Klim, 2022. - 327 sider.
To historier med både 
paralleller og kontraster. 
Et ungt, nyforelsket par 
stikker i første fortæl-

ling af tværs over Amerika. I anden 
fortælling beordres en straffefange ud 
på den oversvømmede Mississippi for at 
redde en gravid kvinde.
Originaludgave: 1939.

Garborg, Arne: Haugtussa (norsk)
Hoff & Poulsen, 2022. - 247 sider.
Digtcyklus om en pige, som pga. kærlig-
hedssorg kommer i kontakt med farlige, 
underjordiske væsner. Til læsere af 
klassiske poesiperler fra Norden.
Originaludgave: 1895.

Hāfiz: Fra vinhus til paradis (persisk)
Bangsbohave, 2022. - 111 sider.
Hāfiz var en persisk digter fra 1300-
tallet, der præsenteres her i et smukt 
digtudvalg. For interesserede i klassisk 
digtning og litteraturhistorie.

Hemingway, Ernest: 
Solen går sin gang 
(amerikansk)
Lindhardt og Ringhof, 
2022. - 318 sider.
På bagkant af 1. 
verdenskrig turer 
journalisten Jake og 

hans omgangskreds af livshungrende 
og mismodige amerikanere rundt 
1920’ernes Paris og Spanien. 
Originaludgave: 1926.

Ikkyu: Skeletterne og et digtudvalg 
(japansk)
Det Poetiske Bureau, 2022. - 115 sider.
Et udvalg af enkle, smukke og ofte ta-
bubrydende digte af den japanske zen-
buddhistiske munk Ikkyu Sojun (1394-
1481), der var en mester i at afkode sin 
omverden og skubbe etablissementet 
ned fra piedestalen. Til interesserede i 
haiku og japansk poesi.

Jackson, Shirley (1916-1965): Lotteriet 
og andre noveller (amerikansk)
Alhambra, 2022. - 343 sider.
20 udvalgte fortællinger af Shirley 
Jackson. Fælles for novellerne er ud-
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forskningen af den menneskelige psyko-
logi. For læsere der holder af raffineret 
gys og uhygge.

Kawabata, Yasunari: Snelandet (japansk)
Skjødt, 2022. - 147 sider.
Shimamura fra Tokyo møder geishaen 
Komako i en lille kurbadeby. De opfører 
sig som kærester, men Shimamura har 
også andre interesser. Sanselig, drama-
tisk roman særligt til læsere af japansk 
litteratur.
Originaludgave: 1947.

Keyserling, Eduard von: 
Lumre dage (tysk)
Sidste Århundrede, 
2022. - 86 sider.
I den lumre sommer-
varme udspilles et 
familiedrama fyldt 
med jalousi, drama og 

hemmeligheder, foran den 18-årige Bill 
von Fernow. En litterær perle fra en af 
Tysklands store forfattere.
Originaludgave: 1906.

Kästner, Erich: I hundene (tysk)
Jensen & Dalgaard, 2022. - 322 sider.
Om Jacob Fabians oplevelser i mel-
lemkrigstidens Berlin, hvor han stifter 
bekendtskab med tilfældige mennesker 
og et samfund i krise. For læsere af 
samfundssatiriske romanklassikere.
Originaludgave: 1931.

Lispector, Clarice: Passionen ifølge 
G.H. (ukrainsk/brasiliansk)
Gyldendal, 2022. - 280 sider.
Modernistisk roman om en kvindes for-
vandling. Til læsere af eksperimente-
rende litteratur.
Originaludgave: 1964.

Nabokov, Vladimir: 
Konge, dame, knægt 
(russisk)
Turbine, 2022. - 312 sider.
Forførende og alvorlig, 
men også humoristisk 
historie om Franz, der 
indleder et kærligheds-

forhold til sin onkels hustru Martha. Høj 
litterær kvalitet for læsere af værker 
om trekantsdramaer og kærligheds-
relationer.
Originaludgave: 1928.

Pynchon, Thomas: 
Tyngdens regnbue 
(amerikansk)
Tiderne Skifter, 2022. 
- 952 sider.
I december 1944 bliver 
den sølle og sexgale 
løjtnant Tyrone Slothrop 

pludselig beordret ud på en paranoid 
søgen efter den mystiske Raket 00000, 
alt imens 2. verdenskrigs kaos udraderer 
både Europas folk og dets grænser. Den 
vildeste og mest originale roman skrevet 
om 2. verdenskrig - for læsere af ver-
denslitteratur og moderne klassikere.
Originaludgave: 1973.

Salten, Felix: Bambi - et liv i skoven 
(østrigsk)
Ti Vilde Heste, 2022. - 178 sider.
Dybt inde i skoven kommer et lille rålam, 
Bambi, til verden. Gennem lammets 
øjne oplever vi livet i skoven. Vi møder 
fuglene og dyrene, livet og døden og 
ikke mindst Bambis udvikling fra barn til 
selvstændig voksen. For læsere af klas-
siske natur- og dyreskildringer.
Originaludgave: 1923.
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Savage, Thomas: The 
power of the dog 
(amerikansk)
Klim, 2022. - 292 sider.
På en ranch i Montana 
har meget to forskel-
lige brødre levet hele 
deres liv sammen. Da 

den ene gifter sig, udløses et intenst 
psykologisk drama med fatale følger. En 
mørk og poetisk skildring af undertrykte 
følelser. Til læsere, der holder af store 
symbolladede fortællinger.
Originaludgave: 1967.

Scarborough, Dorothy: Vinden 
(amerikansk)
Escho, 2022. - 323 sider.
En ung kvinde flytter i 1880’erne til 
Texas. Langsomt begynder det hårde 
liv, og specielt vinden, at påvirke hende 
og vanviddet truer. En meget realistisk 
skildring af tid og miljø. Til dem, der 
gerne vil læse en anderledes western/ 
frontier historie.
Originaludgave: 1925.

Schnitzler, Arthur: Frøken Else (østrigsk)
Ti Vilde Heste, 2022. - 100 sider.
Psykologisk kortroman om den unge 
Elses sjælelige sammenbrud, da hun må 
bede familiens bekendte, Hr. Dorsday, 
om et lån til sin far. Dorsdays betingelse 
for lånet er at måtte se Else nøgen.
Originaludgave: 1924.

Stoker, Bram: Dommerens hus (irsk)
Feet Entertainment, 2022. - 115 sider.
Fem bloddryppende gotiske gysernovel-
ler af Bram Stoker (1847-1912) manden 
bag selveste Dracula. Flere af dem kan 
nu første gang opleves på dansk. Vil 
fungere fornemt som introduktion til 
både Stokers forfatterskab og til gyset 
som genre.

Unamuno, Miguel de: 
Don Manuel den Gode 
(spansk)
Jensen & Dalgaard, 
2022. - 93 sider.
Ángela lever et simpelt 
liv i en spansk landsby. 
Præsten Don Manuel er 

det charmerende omdrejningspunkt for 
alle og ønskes saligkåret efter sin død. 
En livsbekræftende fortælling om tro, 
tvivl og tilgivelse for læsere af skønlitte-
ratur om religion og filosofisk tænkning,
Originaludgave: 1931.

Whitman, Walt: Sang om mig selv 
(amerikansk)
Café Monde, 2022. - 158 sider.
Digt af den amerikanske 1800-talspoet 
Walt Whitman, oversat til moderne dansk.
Originaludgave: 1892.

Zweig, Stefan: Legender (østrigsk)
Turbine, 2022. - 237 sider.
Stefan Zweigs (1881-1942) berømte 
legender baserer sig på oldgamle 
religiøse overleveringer. Det er skønne 
fortællinger, der fortjener stor udbredel-
se til alle, der nyder stor sprogkunst om 
universelle, almenmenneskelige og evigt 
aktuelle dilemmaer.

Örkény, István: Familien 
Toth (ungarnsk)
Hoff & Poulsen, 2022. 
- 115 sider.
Kortroman om familien 
Toth, som får besøg af 
en major på orlov fra 2. 
verdenskrig. Til læsere 

af samfundskritisk og satirisk litteratur.
Originaludgave: 1966.
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Digte
Behbahani, Simin: Kærlighed i blodet - 
udvalgte digte (persisk)
EM, 2022. - 67 sider.
Udvalg af smukke, tragiske og politiske 
digte fra iranske Simin Behbahanis 
(1927-2014) forfatterskab. Til læsere af 
stor verdenslitteratur.

Due, Mirian: Inden vi går 
ind i livet på jorden
Kronstork, 2022. 
- 90 sider.
Fremragende digte om 
håb og angst med en 
mor, der sender bønner 
til Gud. Til læsere af ny 
poesi.

Fauth, Søren R.: En rejse 
til mørkets begyndelse 
(dansk)
Turbine, 2022. - 241 sider.
Langdigt om at være 
far og søn og om angst, 
skam og livet efter en 
skilsmisse. For læsere af 
eftertænksomme bøger.

Kim, Hyesoon: Dødens selvbiografi 
(sydkoreansk)
Terrapolis, 2021. - 114 sider.
En fremragende hyldest til de oversete 
døde sjæle fra Sydkoreas barbariske 
historie med diktatur og krig. De mytiske 
digte udtrykkes gennem kvindernes ri-
tualer, sange og fortællinger. For læsere 
af stor poesi med en politisk nerve.

Kitti, Melanie: Halvt urne, halvt gral 
(svensk)
Gyldendal, 2022. - 159 sider.
Digtsamling om en datter, som bor på en 
kirkegård med sin familie under kum-

merlige forhold, og hvis relation til især 
sin mor er anstrengt. For læsere med 
interesse for nyere, nordisk poesi.

Krogsbøll, Birgitte: Mys og lørke (dansk)
Melodika, 2022. - 89 sider.
Er du til velskrevet, eksperimenterende 
poesi, så tag på lingvistisk opdagelses-
rejse med disse legesyge naturdigte, 
som bruger lister til at forbinde det 
adskilte.

Kaalø, Sten: Hop, hop, hop (dansk)
Vandkunsten, 2022. - 81 sider.
Veloplagte digte i et enkelt og stem-
ningsskabende sprog om glæden ved 
nuet og livet i alle dets (h)op- og ned-
ture.

Maleškić, Elvir: Vi væskende brødre 
(dansk/bosnisk)
Lycius, 2022. - 105 sider.
Uafrystelig digtsamling indeholdende 
digte til den bror, der skulle have været 
et livsvidne, men som ikke kan nås. Fra 
Bosnien i krigs- og fodboldsommeren i 
1992 til Jylland i 2022. For lyriklæsere 
og andre interesserede i krigens aftryk i 
menneskesind og personlige relationer.

Nikolajsen, Rasmus: 
Måske sjælen (dansk)
Gutkind, 2022. - 86 sider.
Hvis du kun læser alde-
les fremragende digte, 
så læs denne bog om 
livet og døden på tværs 
af fire generationer.

Tafdrup, Pia: Berøringen af hud (dansk)
Gyldendal, 2022. - 162 sider.
Digte om følesansen og fysiske berø-
ringer mellem mennesker, naturen og 
objekter, der kredser om både nærvær 
og fravær.
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Voetmann, Harald: 
Hetærebreve (dansk)
Gyldendal, 2022. 
- 87 sider.
Virtuose, sorgmuntre 
digte om mænd, der 
liderligt må følge sporet 
af sirenelignende prosti-
tuerede.

Zeuthen, Nikolaj: Langt fra Gud (dansk)
Basilisk, 2022. - 56 sider.
Moderne, finurlige og let tilgængelige 
digte om tro og tvivl, hvor alle personer 
er i udsatte situationer i deres liv.
 

Noveller
Dayem, Pernille Abd-el: Omsorgsdage 
(dansk)
Gyldendal, 2022. - 184 sider.
Noveller om forskellige mennesker, 
som alle er forbundet på en eller anden 
måde. De er ensomme, men sjældent 
alene. Fortvivlede, men også opstemte 
af det, der var, og det, der er. For læsere 
af noveller iblandet en god portion 
psykologisk realisme.

Gudbjörnsson, Xinxin 
Ren: Risalderen - en 
mosaikroman om en 
tidsalder, hvor Kina 
er blevet mere synlig 
(dansk/kinesisk)
Rebel with a cause, 
2022. - 124 sider.

14 små fortællinger fra det moderne 
Kina, hvor skæve eksistenser forsøger 
at navigere i et samfund i voldsom for-
andring, især når det gælder arbejde og 
kærlighed. Til læsere, der søger kortere 
fortællinger i en underfundig humoris-

tisk tone med nærvær og helt skarpe 
persontegninger.

Labatut, Benjamín: Når vi ikke længere 
forstår verden (chilensk)
C&K, 2022. - 195 sider.
Fremragende og kompleks samling af 
fortællinger om videnskabelige enere, 
der har ændret vores verdensopfat-
telse på hver deres måde. Med glødende 
entusiasme og umættelig nysgerrighed 
har de fremhævede forskere frembragt 
videnskabelige kvantespring indenfor 
deres felt. For alle, der interesserer sig 
for naturvidenskab og videnskabsfolk.

Ocampo, Silvina: 
Cornelia foran spejlet 
(argentinsk)
Apuleius’ Æsel, 2022. 
- 239 sider.
Noveller og andre korte 
tekster om fx levende 
træer og sære drømme, 
om livet mellem barndom 

og alderdom og om kærlighed og gru-
somhed. Silvina Ocampo er en af det 20. 
århundredes væsentligste argentinske 
forfattere. For voksne læsere interes-
serede i gåde-fulde, overraskende og 
tænksomme noveller.

Pārsı̄’pūr, Shahrnūsh: Mænd fra for-
skellige civilisationer (iransk)
Falco, 2022. - 108 sider.
Ni små poetiske fortællinger omhand-
lende ni forskellige civilisationer, med 
fokus på tre mandlige skikkelser, som 
umiddelbart går igen i alle fortæl-
lingerne. Til læsere, der holder af 
besynderlig, poetisk og samfundskritisk 
litteratur.
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Stridsberg, Sara: 
Hunter i Huskvarna 
(svensk)
Grif, 2022. - 245 sider.
11 fragmenterede novel-
ler om menneskers 
længsler, sorg, kærlig-
hed og tabte relationer 

i spændet mellem barsk virkelighed og 
drøm. For læsere af komplekse noveller 
og litteratur i verdensklasse.

Tokarczuk, Olga: Bizarre 
fortællinger (polsk)
Gyldendal, 2022. 
- 217 sider.
I ti noveller kredser 
Nobelprismodtageren 
Olga Tokarczuk om det 
bizarre. Bogen kan 

læses af alle med lyst til at læse gotisk 
og bizar litteratur.

Vego, Kristin: Se en sidste gang på alt 
smukt (dansk)
Turbine, 2022. - 152 sider.
Ni noveller om unge kvinder, der kommer 
ud for afgørende livsbegivenheder på 
rejser i Europa.
Modtager af Forums debutantpris 2022.

Voetmann, Harald: Parasitbreve
Gyldendal, 2022. - 177 sider.
Noveller med elementer fra livets 
og sindets mindre delikate afkroge. 
Spændende, udforskende og indimel-
lem frastødende. For interesserede i ny 
eksperimenterende litteratur.

Al Zoubis, Odai: De sneklædte 
spøgelsers rejse (syrisk)
Silkefyret, 2022. - 124 sider.
Relationers kompleksitet, kulturelle 
særkender og et hjemland i krig, er alle 
temaer i denne novellesamling, som 

læsere der gerne vil udfordres sprogligt 
og som er interesseret i menneskelige 
møder, vil finde interessant.

Øyehaug, Gunnhild: 
Onde blomster (norsk)
Gutkind, 2022. - 123 
sider.
Novellesamling om erin-
dring, kærlighed, angst, 
død og forvandling, der 
blander fantastiske 
elementer med det hver-

dagslige. For læsere af eksperimente-
rende litteratur, noveller og finurlige, 
skæve fortællinger.

Tegneserier/graphic novels
Alary, Pierre: Don Vega (fransk)
Fabel, 2022. - 100 sider.
Om rigmandssønnen Don Vega, der un-
der navnet Zorro maskerer sig og tager 
kampen op mod en korrupt general.

Bitsch, Thit: Den lille 
djævel (dansk)
Cobolt, 2022. - 70 sider. 
Bind 1.
Graphic novel om forfat-
teren Alexandres Dumas’ 
første år i livet, og om 
hvordan hans bemærkel-

sesværdige forældre mødte hinanden. 
Tegneseriekunst for alle, der holder af 
historiske fortællinger med et sprud-
lende, uforudsigeligt udtryk.

Colomba, Elizabeth: Queenie - Harlems 
gudmoder (fransk)
Umpff, 2022. - 168 sider.
Stephanie er dronning af undergrunds-
lotteriet i Harlem i 1930’erne. Men da 
mafiaen og politiet vil have en bid af ka-
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gen, står hun ene kvinde mod overmagten. 
En graphic novel for alle, der interesserer 
sig for amerikansk historie, gangstere og 
fortællinger om stærke kvinder.

Cordurié, Sylvain: One (fransk)
Zoom, 2022. - 142 sider.
Et militært eksperiment ender med at 
give en gruppe soldater fantas-tiske 
egenskaber, som kan ændre den globale 
sikkerhedssituation. Tegneserie for alle, 
der holder af science fiction, action, 
krimier og plotdrevne fortællinger.

Dobbs: Den usynlige mand (fransk)
E-voke, 2022. - 55 sider. Bind 1.
Tegneserieudgave af H.G. Wells’ klas-
siske roman om videnskabsmanden 
Griffin, der har opfundet en metode til 
at kunne gøre sig usynlig og som nærer 
et brændende ønske om at indføre et 
terrorregime i England. Dette er første 
del af to.

Ferrandez: Den fremmede 
(algiersk/fransk)
Fahrenheit, 2022. 
- 144 sider.
Mersault dræber en 
mand, men føler hverken 
sorg eller anger, kun 
tomhed. Samfundet 

forsøger at skabe mening af tragedie.

Giardino, Vittorio: Jonas 
Fink - Folkets fjende 
(italiensk)
Fahrenheit, 2022. 
- 164 sider. Bind 1.
Tegneserie om den tjek-
kiske dreng Jonas Fink, 
der vokser op i Prag fra 

1950 og frem. Fortællingen om hans 
skæbne og liv spejler verdenshistorien 
på bedste vis.

Kramhøft, Lars: Husvild (dansk)
Fahrenheit, 2022. - 159 sider.
En ung forfatterspire kæmper for at 
realisere sine kunstnerdrømme i 
København, men hans usikre økono-
miske situation tvinger ham hele tiden 
ud af kurs. En graphic novel om social 
og økonomisk ulighed, et fejlslagent 
boligmarked og en kunstnerisk klasse 
gennemsyret af hykleri.

Pelaez, Philippe: Zaroff (fransk)
E-voke, 2022. - 70 sider
Menneskejagt på tværs af generationer. 
En forbandet oligark samler efter-
kommerne til sin forfaders banemænd i 
et storstilet forsøg på at hævne en ca. 
150 år gammel uretfærdighed. En intens 
tegneserie for alle, der holder af histo-
riske fortællinger, mytedannelse og det 
fantastiske.

Rochette, Jean-Marc: 
Ulven (fransk)
Fahrenheit, 2022. 
- 102 sider.
Graphic novel om hyrden 
Gaspard, der lever i 
tosomhed med sin hund i 

de franske alper. En dag opstår der pro-
blemer med en ung ulv, der vil tilkæmpe 
sig retten til bjerget og dets byttedyr. 
En barsk og smuk fortælling om mand 
mod natur.

Roulot, Tristan: Nymfe (fransk)
Shadow Zone, 2022. - 55 sider.
Kureren, bind 1. Utrolig velfortalt og 
begavet historie om verden efter en 
jernpest, der har gjort alt jern ubruge-
ligt og skabt en menneskehed af 
mutanter i evig kamp for overlevelse. 
Smukt illustreret tegneserie til alle fans 
af dystopiske fremtidsfortællinger.



Sattouf, Riad: Fremti-
dens araber (bind 5): En 
barndom i Mellemøsten 
(1992-1994) (fransk)
Cobolt, 2022. - 176 sider.
Riad er blevet fjorten 
år gammel. Hans far er 
flygtet til Syrien med 

Riads yngre bror og hans mor prøver at 
få sin søn tilbage. Riad prøver at finde 
sin plads mellem to kulturer. Han dyrker 
sit talent for at tegne, bliver ven med de 
andre udstødte i klassen og møder pigen 
Anaïck.

Speltens, Olivier: Skyggernes hær 
(belgisk)
Faraos Cigarer, 2022. - 2 bind.
I slaget om Stalingrad kæmper de tyske 
tropper mod russiske styrker, og er høj 
grad også udfordret af den barske rus-
siske vinter. Kom i streg og ord helt tæt 
på nogle af 2. verdenskrigs mest brutale 
krigshandlinger.

Stoker, Bram: Dracula
E-voke, 2022. - 200 sider.
Historien om grev Dracula fremstilles 
her i graphic novel-format med stort 
grafisk fokus på horroren. En lettere til-
gængelig indgang til en gotisk klassiker 
skrevet til voksne horrorfans.
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