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DANSKE ROMANER

Bengtsson, Jonas T.: Sus
Rosinante, 2017. - 271 sider.
Sus er 19 år, ligner en 
12-årig og bor i en social 
ghetto. Hun hader sin 
far, ryger sine daglige 
joints og begynder at 

sælge hash for at kunne købe en pistol. 
Men så er der lige katten, Adrian i 
kørestolen og den nye fyr i blokken.

Dalager, Stig: Rabbiens sidste dage : 
en fortælling
People’sPress, 2017. - 107 sider, illustreret 
af Martin Bigum.
Gennem 28 kapitler følger vi Rabbiens 
sidste dage. Rabbien er Josua ben Jo-
sef, bedre kendt som Jesus af Nazaret. 
Forfatteren har taget udgangspunkt i 
tekster fra de fire kanoniserede testa-
menter og Thomas-evangeliet og har 
tilføjet nye detaljer

Engell, Sarah: Valget
CarlsenPuls, 2017. - 346 sider.
18-årige Zenia er en idealistisk ung-
domspolitiker, som står midt i et svært 
valg. Vil hun redde den lille flygtnin-
gepige, Lilas, som er kommet alene 
til Danmark? Eller skal hun arbejde 
politisk for bedre forhold for alle flygt-
ninge i Danmark?

Hoff, Kasper: Rygtet om hendes død
Modtryk, 2017. - 230  sider.

Hjerneforskeren Beate Nielsen lider 
af en uhelbredelig kræftsygdom. Hun 
genskaber sin hjerne digitalt inden sin 
død. Herefter “lever” hun videre i en 
urne med en højttaler, til stor frustra-
tion for sønnen Morten, hvis liv æn-
drer sig radikalt efter moren død.

Holst, Kamilla Hega: Rud 
Rosinante, 2017. - 203 sider.
Kaisa har ved en skilsmisse mistet 
retten til at have børnene, den 14-årige 
Malte og 10-årige Mira. Da Simon og 
hans nye kone Agnete tager på ferie, 
får Kaisa lov at passe sine børn. Men 
pludselig er Malte forsvundet.

Højrup, Peter: Til 
stranden
Gyldendal, 2017. - 232 sider.
Tre gamle kollektivven-
ner holder ferie i Tyrki-
et. Trods afslapning i 
varmen, er stemningen 

trykket. Mange fortielser gør det svært 
at opretholde fællesskabet.

Jacobsen, René: Dengang vi var os
Tiderne Skifter, 2017. - 463 sider.
Kollektivroman om en række beboere 
fra et arbejderkvarter i København, 
der i takt med samfundsudviklingen 
oplever opbrud og velstand, men også 
nye og anderledes fællesskaber.
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Jensen, Kenneth: Tragedie plus tid 
gange ni
Gyldendal, 2017. - 136 sider.
Poetisk og socialrealistisk arbejdsplad-
sroman om Kenny, der har skiftende 
og hårde jobs, bl.a. på et slagteri og på 
et dambrug.

Karmark, Kim: En af dagene
Byens Forlag, 2017. - 208 sider.
En gammel mand bliver en nat ringet 
op af sin elskerinde fra 50 år siden. El-
ler er det en drøm? Oplevelsen får ham 
til at reflektere over sit liv med passion 
og kærlighed, men også med tab, sorg 
og svigt.

Laursen, Kjeld: Lyset 
skinner i mørket : 
Fjodor Dostojevskij og 
hans tid
Tiderne Skifter, 2017. - 
370 sider.
Biografisk roman om 

forfatteren Fjodor Dostojevskijs (1821-
1881) dramatiske liv som straffefange, 
gældsplaget og national helt i Rusland 
i 1800-tallet På omslaget: Dokumenta-
risk roman.

Llambías, Pablo: Natteskær 
Gyldendal, 2017. - 341 sider.
Jeg-fortælleren - en midaldrende mand 
- skal skilles fra sin unge kone. Han ser 
tilbage på deres turbulente og vold-
elige forhold, og det korte ægteskab.

Madame Nielsen: Det 
højeste væsen
Gyldendal, 2017. - 174 sider.
Første gang den unge 
fortæller ser sit livs 
kærlighed drages han 
af hendes skønhed og 

fremmedartede væsen. En vanvit-
tig og destruktiv kærlighedshistorie 
tager sin begyndelse og snart befinder 
jeg-fortælleren sig i en evig nat med 
auberginecreme, vin og sex og minder 
om det rumænske diktaturs storhed og 
fald.

Sloma Jørgensen, Torben: Alle dage 
kommer
EC, 2017. - 201 sider.
Slægtsroman om tre generationer 
i familien Sloma, der op gennem 
1900-tallet bliver udsat for jødefor-
følgelser.

Tjalve, Margrethe: Iseskrog
Vandkunsten, 2017. - 376 sider.
Gertrud Rask (1673-1735) er gift med 
Hans Egede (1686-1758), der i 1721 
rejser til Grønland med sin familie for 
at missionere. Hendes liv udfolder sig 
her, med inuitter og sømænd og man-
ges skæbne i hænderne.

Uthaug, Maren: Hvor der er fugle
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 303 sider.
Johan vil arbejde som fyrpasser, men 
det kræver at han er gift. Han gifter sig 
derfor af nød med Marie og ikke med 
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hans store kærlighed, Hannah, da hun 
venter barn med en anden. Det bliver 
et ulykkeligt liv for Johan.

Vraa, Mich: Peters 
kærlighed : 1804-1854
Lindhardt og Ringhof, 
2017. - 510 sider.
2. del af Haabet.
Historisk roman, der 
tager udgangspunkt i 

en brevudveksling mellem generalgu-
vernør Peter von Scholten (1784-1854) 
og den fiktive person Maria Eide fra 
1852 til 1853, hvor von Scholten ser 
tilbage på et langt liv fyldt med håb, 
kærlighed og nederlag.

ANDRE NORDISKE 
ROMANER

Christiansen, Rune: Krysantemum 
(norsk)
Lesen, 2017. - 252 sider.
Agnes er midt i trediverne og lever 
et ganske udramatisk liv. Hun har 
forladt sin mand og bor i Schweiz hvor 
hun skriver på en afhandling. Da hun 
møder den intense pige Carla i flyet 
efter sin fars begravelse, finder hun 
langsomt sin passion.

Hansen, Erik Fosnes: 
Et hummerliv (norsk)
Gyldendal, 2017. - 376 sider.
På grænsen til voksenlivet bliver 

14-årige Sedd kastet ind i en række 
dramatiske begivenheder på bedste-
forældrenes højfjeldshotel i Norge.

Johansen, Inghill: Bungalow (norsk)
Silkefyret, 2017. - 132 sider.
Med udgangspunkt i en afdød mors 
bungalow, der går i forfald, indfanger 
fortælleren det flygtige, det ned-
brydelige, tabene og ensomheden. 
Både i forhold til huse, men også i 
kroppe og de menneskelige relationer.

Jón Atli Jónasson: Børnene i 
Dimmuvík (islandsk)
Løvens Forlag, 2017. - 53 sider.
Ved sin brors begravelse tænker en 
gammel kvinde tilbage på deres fælles 
barndom, som var præget af stor fat-
tigdom og tragedier, som tog det lidt 
fra dem, de havde.

Lindstrøm, Merethe: 
Fra vinterarkiverne 
(norsk)
Tiderne Skifter, 2017. - 
218 sider.
Merethe er gift med 
Mats, som er sindsli-

dende, og som med jævne mellemrum 
taler om at tage livet af sig. Men på 
trods af de hårde odds kæmper de 
begge for at holde sammen på både sig 
selv og familien.

5

https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53372058
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53372058
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53372058
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53372058
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53372058
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53109756
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53109756
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53109756
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53584357
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53584357
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53584357
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53009972
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A53009972
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53103421
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53103421
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53103421
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53040640
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53040640
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53040640
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53040640
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A53040640


Lipasti, Roope: Udflugt 
med urne (finsk)
Turbine, 2017. - 266 sider.
To brødre tager på et 
roadtrip gennem Fin-
land med deres sted-
morfars aske i en urne. 

De er som nat og dag og har altid 
konkurreret med hinanden. Med hu-
mor skildres tilværelsens barske vilkår 
og familielivets genvordigheder.

Ravatn, Agnes: Fugletribunalet 
(norsk)
Batzer, 2017. - 274 sider.
Tv-værten Allis Hagtorn forlader 
mand og job efter en offentlig skandale 
og begynder at arbejde som hushjælp 
og gartner for Sigurd Bagge. Begge 
gemmer de på hemmeligheder, og 
spørgsmålet er om de kan lægge det 
bag sig og begynde på ny sammen?

Svanes, Tor Even: Skamskudt (norsk)
Jensen & Dalgaard, 2017. - 200 sider.
Mari er nyuddannet dyrlæge og bliver 
inspektør på en norsk sælfangst i 
Grønlandshavet. Hun er eneste kvinde 
om bord og udsættes for nedladende, 
chauvinistiske bemærkninger, som 
kammer over i grove trusler, da hun 
påpeger de uetiske fangstmetoder.

Welander, Felicia: Måske i morgen : 
en venskabsroman (svensk)
Silkefyret, 2017. - 330 sider. 

Eva har mistet sin lille datter, manden 
har forladt hende, og nu planlægger 
hun sin egen død. Men så tager den 
farvestrålende nabo, Monica, affære. 
Hun flytter ind og får Eva på fode 
igen. Monicas kræftsygdom blusser 
dog op på ny, og rollerne mellem de to 
kvinder byttes om.

Westö, Kjell: Den svovl-
gule himmel (finsk)
Batzer, 2017. - 525 sider.
En forfatter tænker 
tilbage og fortæller om 
sit liv i Helsingfors fra 
1969 og frem. Som 10-

årig bliver han ven med Alex og senere 
forelsket i søsteren Stella. De tilhører 
en overklassefamilie, og mødet får be-
tydning for resten af hans liv.

ANDRE EUROPÆISKE 
ROMANER

Badal, J. L.: De forunderlige bøger om 
Amaia og Gustau (spansk)
Jensen & Dalgaard, 2017. - 480 sider.
Bedstefar Drus bor på loftet hos Amais 
og Gustau. Omgivet af stakkevis af 
bøger og genstande. Da de mister 
noget i skoven, kan det kun findes ved 
hjælp af en gammel nøgle til brønden 
i haven. Heldigvis har bedstefar Drus 
nøglen.
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Berger, John: Her, hvor 
vi mødes (engelsk)
C&K, 2017. - 228 sider.
En litterær rejse der 
bevæger sig frit mellem 
tid og rum. John Berger 
beretter om de møder, 

han har haft rundt om i Europa med 
mennesker, der har betydet mest i 
hans liv - efter deres død.

Chevalier, Tracy: Den nye dreng : en 
ny version af William Shakespears 
Othello (engelsk)
Modtryk, 2017. - 198 sider. 
(Shakespeare i et nyt årtusind)
Den ghanesiske diplomatsøn Osei 
begynder i sjette klasse som den eneste 
sorte elev på en skole uden for Wash-
ington D.C. i 1974. Det starter en la-
vine af jalousi og racisme, og følgerne 
bliver katastrofale.

De Botton, Alain: 
Kærlighedens gang 
(engelsk)
Tiderne Skifter, 2017. - 
231 sider.
Først forelsker man sig, 
så bliver man gift. Og 

først da begynder den egentlige kær-
lighedshistorie mellem to. Forfatteren 
bruger Kirsten og Rabihs kærlighed-
shistorie til at stoppe op og reflektere 
over kærlighedens forskellige stadier 
og sætte dem i perspektiv.

Enright, Anne: Den grønne vej (irsk)
Rosinante, 2017. - 315 sider.
Fire irske søskende har gjort alt for at 
glemme deres ophav indtil den dag, 
hvor deres mor oplyser dem, at hun vil 
sælge huset.

Enrigue, Álvaro: Sæt og 
match (spansk)
Gyldendal, 2017. - 271 sider.
Fabulerende historisk 
roman der finder sted 
i 1500-tallet. En ten-
niskamp mellem den 

italienske maler Caravaggio og den 
spanske digter Francisco de Quevedo 
er den røde tråd i fortællingen som 
også omhandler politik og kunst.

Handke, Peter: Forsøg over svampe-
narren : en historie for sig (østrigsk)
Batzer, 2017. - 151 sider.
Litterært eksperiment, hvor forfatteren 
fortæller historien om en gammel ven, 
der er besat af skovbundens liv, og 
derfor har tilnavnet “Svampenarren”.

McEwan, Ian: Nøddeskal (engelsk)
Gyldendal, 2017. - 208 sider.
Claude og Trudy planlægger at myrde 
Trudys mand, Claudes bror, Peter, 
med gift. Eneste vidne til planen er 
Trudys og Peters endnu ufødte søn, 
som er bogens fortæller. En levende 
og velkomponeret gennemskrivning 
af det kendte tema om Hamlet der 
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umiddelbart må se hjælpeløst til mens 
hans mor og hans onkel planlægger at 
dræbe hans far.

Modiano, Patrick: En stamtavle 
(fransk)
Arena, 2017. - 110 sider.
Selvbiografisk roman om fortællerens 
opvækst, hvor skriften bliver det, der 
skaber hans identitet ud fra en hullet 
hukommelse med flygtige erindringer 
fra en barndom præget af rodløshed, 
mangel på omsorg og årelange ophold 
på kostskoler.

O’Callaghan, Conor: 
Intet på jord (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2017. 
- 217 sider.
En familie flytter hjem 
fra udlandet og ind i et 
udstillingshus på en for-

ladt byggeplads. Én efter én forsvin-
der de, så der til sidst kun er en pige 
tilbage. Hun banker på hos en nabo 
og fortæller sin historie. Men kan han 
stole på hende - og omvendt.

Park, David: Poeternes 
hustruer (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2017. 
- 336 sider.
Roman om tre stærke 
kvinders liv. Catherine, 
engelske William Blakes 

hustru, Nadezjda, rusiske Osip Man-
delstams hustru, og Lydia, en nutidig, 

fiktiv irsk digters hustru. De lever i 
forskellige tidsperioder, i forskellige 
lande, men fælles for dem er, at de er 
gift med en digter.

Ryan, Donal: Som røg 
for vinden (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2017. 
- 216 sider.
Den 33-årige Melody er 
gravid med sin 17-årige 
elevs barn. Det giver 

hende en række samvittighedskvaler 
og overvejelser om bl.a. selvmord sam-
tidig med, at det ødelægger forholdet 
til hendes mand.

Self, Will: Paraply (engelsk)
Tiderne Skifter, 2017. - 367 sider.
Flere historier fra tre forskellige tid-
sperioder og skiftende fortællepers-
pektiver væves sammen i én i denne 
stream of consciousness-roman om 
arbejderklassefamilien Death og 
forholdet mellem krig, teknologi og 
sindet.

Smith, Zadie: Swing time (engelsk)
Rosinante, 2017. - 460 sider.
I 1982 mødes to 7-årige piger til en 
dansetime; Smukke Tracey med prop-
trækkerkrøller og et unikt dansetal-
ent og den mere ordinære fortæller 
med krus og platfødder. De to piger 
bliver en del af hinandens liv på godt 
og ondt indtil et smertefuldt brud i 
starten af 20’erne.
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AMERIKANSKE ROMANER

Burke, James Lee: 
Vejfarende fremmed
Hovedland, 2017. - 446 sider.
Hjemvendte fra 2. ver-
denskrig søger de to 
soldaterkammerater 
Weldon Holland og Her-

schel Pine lykken i Texas’ oliebranche 
og opnår ildeset succes. Weldons 
ægteskab med Rosita, overlevende fra 
en belgisk udryddelseslejr, forpestes 
snart af tidens antikommunistiske 
politiske strømninger.

Marra, Anthony: Definitionen på liv
Hoff & Poulsen, 2017. - 454 sider.
I skyggen af Rusland, to Tjetjenien-
krige og bortførelsen af sin far, må 
8-årige Havaa sammen med den lokale 
læge kæmpe for overlevelse på det 
lokale udbombede hospital.

Meyer, Philipp: Rust
Gyldendal, 2017. - 398 sider.
Barndomsvennerne 
Isaac og Billy beslut-
ter sig efter års tøven 
for at forlade trailer-
parken i den kriseramte 

stålværksby Buell for at søge deres 
chance. På vejen snubler de ufrivilligt 
over en forbrydelse, som tester deres 
venskab og loyalitet til det yderste.

Reid, Iain: Jeg overvejer at gøre det 
forbi (canadisk)
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 243 sider.
Et ungt par besøger hans forældre. 
Kvinden ved allerede, at hun vil gøre 
forholdet forbi, men det er langt fra 
den største hemmelighed mellem de 
to, og da turen hjem ender ved en tom 
skole uden for lands lov og ret, breder 
tvivlen, usikkerheden og angsten sig. 
Hvem er Jake? hvad skal vi her? og 
hvem er jeg?

Towles, Amor: En gentleman i Moskva
Politiken, 2017. - 481 sider.
Grev Alexander Rostov bliver i 1922 
idømt livsvarig husarrest på Hotel 
Metropol i Moskva, hvor han tilpasser 
sig degradering fra suite til 9 kvadrat-
meter og et job som tjener.

ROMANER FRA ØVRIGE 
LANDE

Luiselli, Valeria: 
De vægtløse (mexicansk)
C&K, 2017. - 178 sider.
En mexicansk forfatter-
inde føler sig fanget i livet 
med ægtemand og to små 
børn. Hun skriver på en 

roman om da hun boede i New York, og 
forfalskede en oversættelse af digteren 
Gilberto Owen, og snart blandes hans 
fortællerstemme med hendes.
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Oz, Amos: Judas (israelsk)
Gyldendal, 2017. - 294 
sider.
Jerusalem, vinteren 1959. 
En ung jødisk bibel-
forsker bliver assistent 
hos Gerschom Wald, en 

sengeliggende intellektuel, i hvis svig-
erdatter han forelsker sig. Imens hober 
spørgsmålene sig op i samtalerne med 
Wald, om Judas rolle som forræder 
og Jesus rolle som offer.  Samtaler der 
spejler nutiden og staten Israel.

Shafak, Elif: Arkitektens lærling 
(tyrkisk)
Underskoven, 2017. - 500 sider.
En fortælling fra Istanbul i 1540 om en 
ung elefanttæmmer som bliver arkitek-
tens lærling.

Yu, Hua: Den syvende 
dag (kinesisk)
Klim, 2017. - 229 sider.
41-årige Yang Fei er død, 
men indtil han kan blive 
begravet, møder han 
andre nylig døde og ser 

tilbage på sit korte, men begivenheds-
rige liv.

KLASSIKERE

Bjørneboe, Jens: Drømmen og hjulet 
(norsk)
Batzer, 2017. - 264 sider.
På én gang en social roman om den 
tidlige industrialisering i Norge, et 
portræt af den norske forfatter Ragn-
hild Jølsen (1875-1908) og en slags 
selvportræt af Jens Bjørneboe (1920-
1976).
Originaludgave: 1964

Blicher, Steen Steensen: 
En landsbydegns dagbog
Gyldendal, 2017. - 86 sider.
I dagbogsform fortælles 
om social opstigning og 
fald i et jysk landsby-
samfund i 1700-tallets 

Danmark Også med titel: Brudstykker 
af en landsbydegns dagbog. Med 
forord af Ida Jessen.
Originaludgave: 1824

Connell, Evan S: Mrs. Bridge
Olga, 2017. - 318 sider.
Mrs. Bridge oplever bagsiden af for-
stadslivet - godt nok er det trygt, men 
det er også forbandet kedeligt 
Originaludgave: 1959

Goldschmidt, M.: En Jøde
Vandkunsten, 2017. - 450 sider.
Samfundskritisk roman som tegner et 
psykologisk portræt af Jacob Bendixen, 
en ortodokst opdraget jøde, som er 
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splittet mellem sin jødiske identitet 
og sit ønske om at blive accepteret 
i 1820’ernes danske samfund med 
raceforskelle og fordomme M. Gold-
schmidt bruger også pseudonymet: A. 
Meyer.
Originaludgave: 1845

Ravnkilde, Adda: 
Tantaluskvaler
Gladiator, 2017. - 111 sider. 
Den unge huslærerinde, 
Elisabeth Due, kommer 
ud i en psykisk konflikt, 
da hun skal vælge mel-

lem sin kærlighed til den fallerede 
grev Høgh eller en selvstændig og 
kunstnerisk karriere. 
Originaludgave: 1884

Skjoldborg, Johan: En stridsmand
Books on Demand, 2017. - 91 sider.
Klitbonden Søren Brander, der arbe-
jder hårdt for at sikre og udbygge sit 
lille husmandsbrug, må også kæmpe 
mod naboers og genboers mistro og 
foragt.
Originaludgave: 1896

Turgenev, Ivan: Forårsbølger 
Jensen & Dalgaard, 2017. - 172 sider.
Den midaldrende Ssanin tænker til-
bage på, da han som 22-årig rejste fra 
Italien og hjem til Rusland. Under et 
ophold i Frankfurt forelsker han sig 
hovedkuls i den smukke Gemma, men 
i sine drifters vold træffer han et valg 

der får store konsekvenser.
Originaludgave: 1872

Vesaas, Tarjei: Fuglene (norsk)
Batzer, 2017. - 308 sider.
Om Mattis, der ikke er som alle andre, 
og som oplever verden på en intuitiv 
måde. Om ensomhed, isolation og 
livets store spørgsmål, og samtidig 
om naturen, fuglene og om at ro frem 
og tilbage over en sø som færgemand 
- også selv om der ikke er nogen der 
skal over.
Originaludgave: 1957

Woolf, Virginia: 
Orlando
Rosinante, 2017. - 213 
sider, illustreret.
Skikkelsen Orlando 
følges i fire århundreder 
fra 1500-tallet i England. 

Forfatteren Vita Sackville-West var 
model til Orlando, der optræder snart 
som mand, snart som kvinde. Ny over-
sættelse ved Karsten Sand Iversen
Originaludgave: 1928

UDFORDRINGER

Til jer, der ikke viger uden om de lidt 
sværere eller anderledes bøger!

Andkjær Olsen, Ursula: Krise-
hæfterne : Pandora Blue Box, Atlantis-
syndromet : roman + spejl
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Gyldendal, 2017. - 468 sider, illustreret.  
Kvinden Pandora har kæmpet med 
en mand, der nu hjemsøger hendes 
drømme som en på en gang dæmonisk 
skikkelse og et fantom. Men i virke-
ligheden er der noget større på spil - 
tab og ensomhed, utopi og dystopi.

Cortazar, Julio: Hinkeleg
Skjødt, 2017. - 759 sider, illustreret.
Igennem en blanding af sprogblom-
strende passager, poesi, absurditeter 
og filosofi fortælles om Horacio 
Oliveira, hvis liv tager uventede drej-
ninger efter at hans elskerinde Maga 
forsvinder.
Originaludgave: 1963

Kafka, Franz: Forvandlingen
Fahrenheit, 2017. - 127 sider, alle illus-
treret (kunstner Søren Jessen)
Tegneserie-graphic novel. Baseret på 
Franz Kafkas novelle om Gregor, der 
vågner op en morgen og er blevet 
forvandlet til et insekt. Han føler sig i 
stigende grad fremmedgjort Oversat 
fra tysk Baseret på Isak Winkel Holms 
oversættelse.

McCarthy, Tom: C
Klim, 2017. - 357 sider.
Serge Carrefax fødes i 
1898 ind i en særpræget 
familie uden for Lon-
don. Gennem hans 
livshistorie og livslange 
fascination af radio-

bølger fortælles om udviklingen af 
trådløs kommunikation og samfundets 
udvikling.

Zürn, Unica: Manden i jasminen : 
indtryk fra en sindssygdom
Basilisk, 2017. - 152 sider.
En ung kvinde glider længere og læn-
gere ud i surrealistiske drømme, syner, 
depressioner og psykoser, der fører til 
indlæggelser på psykiatriske klinikker. 
Samtidig kæmper hun for at opret-
holde sit liv som kunstner.

DIGTE

Aidt, Naja Marie: Har 
døden taget noget fra 
dig så giv det tilbage : 
Carls bog
Gyldendal, 2017. - 155 sider.
I digte og tekst beskriver 
Naja Marie Aidt kær-

ligheden til sin søn Carl, og sorgen 
efter hans død i en alt for ung alder.

Malmsten, Bodil: Det her er hjertet : 
et digt om sorg
Kristeligt Dagblad, 2017. - 78 sider.
Digte om en kvindes sorg over sin 
samlevers død.

Nielsen, Lean: Ballader om vold og 
ømhed
Gladiator, 2017. - 184 sider.
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Episke langdigte med selvbiografiske 
træk om en ung, usikker mand, der 
kæmper med sig selv om at finde sin 
plads i verden.
Originaludgave: 1976

ERINDRINGER

Jensen, Lasse: Journalist
Gyldendal, 2017. - 393 
sider, illustreret.
Journalisten og udenrig-
skorrespondenten Lasse 
Jensen (f. 1946) fortæller 
om sit liv og årene som 

omrejsende reporter over hele kloden. 
Giver et indblik i jobbet som udenrig-
skorrespondent og medarbejder på 
mange af Danmarks store mediehuse, 
og om de begivenheder og mennesker, 
der har gjort stort indtryk på ham På 
omslaget: Fortællinger om mig selv, 
medier og mennesker.
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