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DIDIERLAURENT, JEAN-PAUL: 
LÆSEREN I MORGENTOGET
POLITIKEN, 2016. - 156 SIDER.
Guylain læser hver mor-
gen sider højt fra bøger 
i morgentoget på vej til 
arbejde. En dag får han 

fat i en ung kvindes dagbog og en stor 
historie udfolder sig for ham.

JESSEN, IDA: DOKTOR BAGGES ANAGRAMMER 
GYLDENDAL, 2017. - 156 SIDER.
Thyregod, sidst i 1920’erne. Lægen 
Vigand Bagge er dødeligt syg, og om 
natten skriver han og tænker tilbage på 
sit liv. Ikke mindst på sin mor, sit virke 
som læge og sit ægteskab.
2. del af En ny tid. 

WIESE, JAN: KVINDEN DER KLÆDTE SIG NØGEN 
FOR SIN ELSKEDE
GYLDENDAL, 1992. - 175 SIDER.
I legendens form fortælles om en 
ensom bibliotekar ved Vatikanbib-
lioteket, der finder nogle ældgamle 
håndskrifter og fascineres skæbnes-
vangert af deres beretninger om kær-

lighed og længsel, kunst og virke-
lighed.
Originaludgave 1990.

RIFBJERG, KLAUS: DAMETUR 
GYLDENDAL, 2016. - 167 SIDER.
Femten noveller om 
kvinder, der gennemgår 
en form for forandring. 
Det kan være pga. ude-
frakommende faktorer, 

men også pga. mentale forskydninger. 
Herefter er kvinden ikke den samme 
som før.

NORS, DORTHE: SPEJL, 
SKULDER, BLINK 
GYLDENDAL, 2016. - 191 SIDER
Sonja er single og fra 
Vestjylland men er 
havnet i København som 
ung. Nu er hun i fyr-
rerne og prøver at tage 

et kørekort, men det er svært at lære 
at skifte gear. Samtidig føler hun sig 
ikke rigtig hjemme i sit liv og langt fra 
familien og sin oprindelse.
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JÆGER, FRANK: DYDIGE DIGTE
GYLDENDAL, 1977. - 61 SIDER
Originaludgave 1948.

HEMINGWAY, ERNEST: EDENS HAVE
LINDHARDT OG RINGHOF, 1987. - 232 SIDER.
En amerikansk forfatter på bryllups-
rejse i Sydfrankrig forsøger at 
genoptage forfatterskabet, men mod-
arbejdes hemmeligt af sin kone, der 
med vilje inddrager ham i et trekant-
forhold til en anden kvinde
Originaludgave først udgivet posthumt i 
1986.

LUNDE, MAJA: BIERNES 
HISTORIE 
ROSINANTE, 2016. - 473 SIDER.
Bier betyder alt for den 
engelske frøhandler 
William i 1852, for den 
amerikanske biavler 

George i 2007 og for den kinesiske 
håndbestøver Tao i 2098 og for deres 
familieliv.

ADLER-OLSEN, JUSSI: SELFIES
POLITIKEN, 2016. - 504 SIDER.
Serie: Afdeling Q ; 7
Krimi. En kvinde findes 
myrdet i Kongens Have, 
og i Afdeling Q kobles 
sagen til et mord med 

næsten samme fremgangsmåde begået 
for 12 år siden. Sagen er dog ikke det 
eneste, der kæmpes med i afdelingen, 
da Rose pludselig forsvinder.

DOSTOJEVSKIJ, F. M.: ONKELS DRØM
BF, 2016. - 236 SIDER.
Da den affældige og delvis senile, 
men velhavende, fyrste kommer til 
provinsbyen, øjner byens førstedame 
mulighed for at få sin unge datter godt 
gift, men der kommer mange kompli-
kationer.
Originaludgave 1859.

LENZ, SIEGFRIED: DYKKEREN
HOVEDLAND, 2016. - 172 SIDER.
Dykkeren Hinrich har svært ved at få 
arbejde i efterkrigstidens Hamburg. 
Han forfalsker derfor fødedatoen i sin 
dykkerbog og får arbejde, men må leve 
med frygten for afsløring.

RIEL, JØRN: SANGEN FOR LIVET
LINDHARDT OG RINGHOF, 
2001. - 358 SIDER.
Historisk roman fra 
Grønland i 1500-tallet, 
der beretter om en ån-
demaners rejser gennem 

det store land 
Oprindeligt udgivet i 3 bind i 1983-1985: 
Heq, Arluk, Soré.

48.478
BLIXEN, KAREN: SKYGGER PAA GRÆSSET
GYLDENDAL, 1966. - 141 SIDER.
Erindringer fra Kenya.
Originaludgave 1960.

...fortsætter på bagsiden



BLICHER, STEEN STEENSEN: 
EN LANDSBYDEGNS DAGBOG
DANSKLÆRERFORENINGEN, 1986. - 95 SIDER.
I dagbogsform fortælles om social op-
stigning og fald i et jydsk landsbysam-
fund i 1700-tallets Danmark.
Også udgivet med titlen Brudstykker af en 
Landsbydegns Dagbog. Originaludgave 
1824.

DICKER, JOËL: SANDHEDEN 
OM HARRY QUEBERT-SAGEN 
ROSINANTE, 2014. - 693 SIDER.
Den unge forfatter 
Marcus Goldman har 
skriveblokering og søger 
hjælp hos sin mentor, 

forfatteren Harry Quebert i en lille 
amerikansk by, men ender med at 
hjælpe med opklaringen af det mord 
på forfatterens 15-årige muse og elsk-
ede, Nola, som Quebert anklages for.

STEINBECK, JOHN: MUS OG MÆND
LINDHARDT OG RINGHOF, 2005. - 131 SIDER.
To amerikanske vagabonder slider 
Californiens støvede landeveje og 
arbejder for en ussel løn for at få deres 
drøm om et lille hus på landet opfyldt 
Originaludgave 1937.


