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DANSKE ROMANER

Brun, Lisbeth: Det ottende bud
Gyldendal, 2018. - 193 sider.
Norske Siv flytter til Danmark for at 
leve sammen med sin kæreste Niels. 
Han er charmerende og fuld af liv, 
men passer det, hvad han siger, og har 
han definitivt forladt sin ekskone?

Dayem, Pernille Abd-el: June
Gyldendal, 2018. - 186 sider.
Fragmentarisk roman om ensomme 
June. Mød hende som barn i 1990’erne 
i et nyt boligkompleks og som voksen 
på ferie alene et varmt feriested.

Grymer, Claus: Det tabte guld
Eksistensen, 2019. - 141 sider.
På dagen for deres guldbryllup mødes 
et tidligere ægtepar i et sommerhus for 
- trods alt - at markere dagen. Her får 
de talt om alt det, de ikke var gode til 
at tale om, mens de var gift.

Guldager, Katrine 
Marie: Bjørnen
Gyldendal, 2018. - 172 sider.
Vibse, gymnasielærer i 
50’erne, fyret fra gym-
nasiet pga. samarbejd-
sproblemer, datteren er 

flyttet og ægtemanden er en idiot. Hun 
flygter til deres hus i Sverige, og kom-
mer under en snestorm til at stå ansigt 
til ansigt med sin indre frygt og vrede.

Holm, Benn Q.: Asfalt 
og blomster
Lindhardt og Ringhof, 
2018. - 394 sider.
I 1972 bliver den enlige 
mor Alice Hansen fun-
det myrdet i en gyde i 

København. Alice efterlader sig en lille 
søn, og mordet bliver aldrig opklaret.

Jensen, Lasse Bo: Vejen
People’sPress, 2018. 
- 276 sider.
En villavej i 70’erne er 
rammen for drengens 
opvækst og liv omgivet 
af farverige typer og 

tunge ting på hjemmefronten, mens 
han vokser og bliver klogere på verden 
og på sig selv.

Johansson, Lars: Ved Ishavet
Gyldendal, 2018. - 420 sider.
Margit er lige blevet alene med fire 
små børn, da tyskerne besætter fisk-
erbyen Berlevåg i Nordnorge. Gennem 
Margit og hendes uægte datter på 10 
år opleves 2. verdenskrig.

Karmark, Kim: Ækvator
Byens Forlag, 2018. - 194 sider.
I Afrika ved Victoriasøen bliver Esben 
forladt af kæresten Katja og en bølge af 
jalousi, selvbedrag og bebrejdelse sæt-
ter en eksistentiel krise igang, og Esben 
befinder sig i mere end en forstand på 
kanten af ækvator.



Munksgaard, Torben: 
Johns saga
Lindhardt og Ringhof, 2018. 
- 181 sider.
75-årige John ser tilbage 
over et liv med konen 
Vera og tre børn. Den 

ene søn afbrød kontakten for mange år 
siden. Da Vera går bort, sætter John sig 
for at finde sønnen.

Richardt Beck, Hanne: 
For enden af perronen
Gyldendal, 2018. - 458 sider.
Ulykkelige, berusede, 
midaldrende Peter står 
på perronen, klar til at 
gøre en ende på det hele. 

I tilbageblik får vi historien om hans 
ungdom og voksenliv.

Sølberg, Patrick: Alt nu
Byens, 2018. - 293 sider.
Familiehistorie fortalt gennem tre 
generationer med tråde til Holocaust, 
BZ-miljøet i 80’ernes Berlin, frem til 
hovedpersonen Halfdans forsøg på at 
finde sig selv og sin familie på en rejse 
gennem Europa til Athen.

ANDRE NORDISKE 
ROMANER

Ahava, Selja: Pludselig falder ting fra 
himlen (finsk)
Jensen & Dalgaard, 2018. - 208 sider.

Saaras mor fik is i hovedet og er her 
ikke mere. Faster Anna har vundet lot-
togevinsten to gange. Sådan er tilfæl-
dighederne, og i en verden af eventyr 
og Hercule Poirot må Saara lære at 
leve med savnet af sin mor.

Auður Ava Ólafsdóttir: 
Ar (islandsk)
Batzer, 2018. - 249 sider.
Jonas Ebeneser er fyldt 
med ar på sjælen, og 
rejser til et fjernt krig-

shærget land for at begå selvmord. 
Men på Hotel Silence inddrages han i 
genopbygningen af huset og byen, og 
langsomt vender han tilbage til livet.

Bonde, Golnaz Hashemzadeh: Det 
var os (svensk)
Politiken, 2018. - 204 sider.
Nahid flygtede som ung fra Iran til 
Sverige. Nu er hun ensom og kræftsyg 
og ser tilbage på sit liv. Levede hun 
det godt nok, og gjorde hun sig umage 
nok over for sin mor og sin datter?

Christensen, Lars Saabye: Byens spor 
(norsk)
Grif, 2018. - 2 bind.
Familien Kristoffersen og deres naboer 
og bekendte fra ejendommen Kirkev-
eien 127 i Oslo bliver fulgt i efterkrig-
sårene 1948-1951. Det er en tid med 
håb og drømme, men også med sorg 
og modgang.
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Einar Már Guðmundsson: Pasfotos 
(islandsk)
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 373 sider.
Halli, en islandsk digter med ungdom-
mens mod, drager i 1970’erne til Norge 
for at tjene penge og se verden. Den 
byder på en broget skare af mennesker 
og deres fortællinger og midt i al dette, 
kærligheden.

Flatland, Helga: En 
moderne familie (norsk)
Turbine, 2018. - 261 sider.
Sverre fylder 70 år, 
inviterer familien med 
til fejring i Italien og 
meddeler der, at To-

rill og han skal skilles efter fyrre års 
ægteskab. De tre voksne børn fortæller 
på skift om skilsmissens konsekvenser 
for deres liv.

Haugland, Tormod: Mørk materie 
(norsk)
Silkefyret, 2018. - 314 sider.
52-årige Atle Vilder har i over tyve år 
ikke haft kontakt til hverken sin kone 
eller sin far. En dag bliver han kontak-
tet af bestyreren af fodboldklubben fra 
sin barndomsby, som tilbyder ham en 
projektansættelse.

Høvring, Mona: Fordi Venus pas-
serede en alpeviol den dag jeg blev 
født (norsk)
Lesen, 2018. - 125 sider.
Ella bor på hotel i fjeldet i Norge 

med sin søster Martha og oplever her 
modsatrettede følelser som kærlighed, 
skuffelse, sorg, vrede, skyld, tab og 
passion, både til søsteren, til den an-
drogyne Dani og til den omsorgsfulde 
hotelejer Ruth.

Jón Kalman Stefánsson: Historien om 
Asta (islandsk)
Batzer, 2018. - 470 sider.
Familiefortælling med livsfilosofiske 
betragtninger om islandske Asta, der 
fødes som et kærlighedsbarn, men 
tidligt rammes af kærlighedens bag-
side. Gennem den døende far Sigvaldis 
erindringer og breve fra den ældre 
Asta fortælles om familiens liv.

Lunde, Maja: Blå 
(norsk)
Rosinante, 2018. - 357 sider.
Fremtidsfortælling om 
menneskelige svigt og 
om konsekvenserne af 
klimaforandringer og 
tørke i Europa.

Steen, Thorvald: Det hvide badehus 
(norsk)
Turbine, 2018. - 197 sider.
Den handicappede forfatter og 
skribent får et telefonopkald, der slår 
hans familiehistorie omkuld. For op-
kaldet kommer fra en kusine, han ald-
rig har hørt om, men som til gengæld 
har fulgt ham på afstand hele livet. 
Hvorfor disse fortielser i familien?
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Tiller, Carl Frode: Begyndelser 
(norsk)
Rosinante, 2018. - 333 sider.
Den voksne mand Terje ligger på hos-
pitalet efter han har forsøgt at tage sit 
eget liv. Så springer vi først to dage 
tilbage i tiden, så en måned og senere 
hen to år, tre år osv. indtil vi møder 
drengen Terje.

Wolff, Lina: De polyglotte elskere 
(svensk)
Gladiator, 2018. - 286 sider.
I tre dele med hver sin fortæller 
følges historien om et mystisk roman-
manuskript, om kærlighedens og sek-
sualitetens vilkår og vildfarelser, om 
relationerne mellem mænd og kvinder 
og om hvordan det fælles sprog kan 
komme til kort.

ANDRE EUROPÆISKE 
ROMANER

Barnes, Julian: Den 
eneste historie (engelsk)
Gyldendal, 2018. - 259 sider.
Filosofisk roman, hvor 
den 19-årige hovedper-
son forelsker sig i sin 
48-årige gifte tennispart-

ner. Han gennemlever alle forelskel-
sens kvaler, længsler og forløsninger, 
indtil skyerne trækkes sammen, og 
tabet lurer.

Baume, Sara: Vælde 
vokse vakle visne (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2018. 
- 213 sider.
Ray er en ældre ensom 
og frygtsom mand der 
lider af selvhad og 

angst. Da han afhenter en enøjet hund 
på et dyreinternat, får han den ven han 
aldrig nogensinde har haft. Sammen 
begiver de to sig afsted på en rejse.

Ernaux, Annie: Pigen fra ‘58 (fransk)
Etcetera, 2018. - 169 sider.
I 1958 rejser 18-årige Annie til ferie-
kolonien S i Normandiet. Her møder 
hun H, der ligesom hun selv er ansat 
som pædagog sommeren over. H er 
den første mand, hun er sammen med, 
og oplevelsen udløser en bølge af ul-
ykkelig forelskelse og skam.

Erpenbeck, Jenny: 
Før sol går ned (tysk)
Rosinante, 2018. - 246 
sider.
På et bagtæppe af skel-
sættende begivenheder 
i det 20. århundredes 

europæiske historie, bl.a. skueproces-
serne i Moskva, antisemitismens frem-
march, hungersnød og Berlinmurens 
fald, fortælles fire forskellige versioner 
af en kvindes mulige liv.
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Friedenthal, Meelis: Pilekongen (es-
tisk)
Jensen & Dalgaard, 2018. - 230 sider.
Den medicinstuderende Lauren-
tius Hylas ankommer i slutningen 
af 1600-tallet til Tartu i Estland, hvor 
hungersnød og misvækst hærger. 
Den overtroiske befolkning er på vagt 
over for “onde øjne” og hekse, og 
spørgsmålet er, hvad Hylas selv skju-
ler?

Hein, Christoph: 
Lykkebarn med far
Gyldendal, 2018. - 488 sider.
Konstantin har hele 
sit liv kæmpet for at 
gøre sig fri af sin fortid, 
hvor faderen er dømt 

nazistisk krigsforbryder, men hverken 
navneskifte eller en tur i fremmedle-
gionen har gjort ham helt fri. Hans liv 
spejler sig i 60 år af Tysklands historie.

Koch, Herman: Som-
merhus med swim-
mingpool (hollandsk)
People’sPress, 2018. - 390 
sider.
En praktiserende læge 
og hans familie invit-

eres på ferie i en berømt skuespillers 
luksussommerhus. Senere mister sk-
uespilleren livet pga. en lægelig fejl, og 
lægen stilles til ansvar. Hvad skete der 
egentlig i sommerhuset?

Köhlmeier, Michael: Pigen med fin-
gerbøllet (tysk)
BF, 2019. - 126 sider.
En 6-årig pige efterlades midt i en 
vesttysk storby. Hun kender ikke det 
sprog der tales omkring hende, men 
møder to drenge, hvoraf den ene taler 
hendes sprog. Vi følger deres kamp for 
overlevelse, for at stille sulten, forsvare 
sig mod kulden og gøre sig usynlige 
for myndighederne.

Marsé, Juan: Den tosprogede elsker 
(spansk)
Apuleius Æsel, 2018. - 219 sider.
Selvom Juans kone er ham utro og 
forlader ham, er han håbløst forelsket 
i hende. Han erhverver sig om gade-
musikant og klæder sig ud i en grad så 
personlighederne flyder sammen.

Matesis, Pavlos: Hundens mor 
(græsk)
Det Poetiske Bureau, 2018. - 397 sider.
En roman om en ældre græsk kvinde, 
der beretter om sin opvækst i det 
moderne Grækenlands brogede efter-
krigstid med besættelse, borgerkrig og 
fattigdom. Den hårde skæbne er måske 
grunden til, at hun pynter på sin histo-
rie, så fortællingen får flere lag.

Némirovsky, Irène: Ballet (fransk)
Chataigne, 2018. - 120 sider.
Frankrig 1929. En 14-årig pige over-
værer sin mors forberedelser til et stort 
bal, og hun ønsker inderligt at komme 
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med. Den kolde og beregnende mor 
giver ikke lov, og da pigen tager hævn, 
er det med store konsekvenser.

O’Farrell, Maggie: Det 
rette sted (irsk)
House of Words, 2018. - 
429 sider.
Den franske skuespiller 
Claudette og hendes 

amerikanske lingvistmand Daniel 
lever det stille liv i Irland med deres 
små børn. Hvilke valg har de truffet 
gennem livet? Hvilke usandheder og 
fortielser har gjort dem og deres fami-
liemedlemmer til dem, de er?

Ovaldé, Véronique: Vi er efterkom-
merne af de hekse, I ikke fik brændt 
(fransk)
Etcetera, 2018. - 346 sider.
I 1983 bliver en 13-årig spansk skole-
pige betaget af et kæmpestort maleri 
af en nøgen kvinde. En sær følelse af 
slægtsskab med den ukendte kunstner 
får hende til at grave dybt i sin families 
vidtforgrenede historie.

Pistacchio, Mario: Den sommer med 
hunden (italiensk)
Palomar, 2018. - 270 sider.
En sommer i 1961 ændrer livet sig for 
altid for Vittorio og hans venner i den 
lille italienske landsby, hvor de vokser 
op. En af deres venner forsvinder spor-
løst og ingenting er mere som det var 
før.

Rooney, Sally: Samtaler 
med venner (irsk)
Rosinante, 2018. - 331 sider.
21-årige Frances er uni-
versitetsstuderende og 
spoken word kunstner. 
Da hun og exkæresten 

Bobbi møder ægteparret Melissa og 
Nick, opstår der et skæbnesvangert 
menage-a-quatre mellem de to par. I 
takt med at Frances forhold til Nick 
udvikler sig, smuldrer hendes facade.

Ryan, Donal: Fra et 
smult og stille hav (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2019. - 
207 sider.
Tre mænd, tre meget 
forskellige liv, der ved 
et tilfælde væves ind 

i hinanden. Farouk er traumatiseret 
bådflygtning fra Syrien. Lampy plages 
af spørgsmål om sin ukendte far og 
en hjerteknusende kærestesorg. John 
ønsker syndsforladelse for et langt livs 
synder.

Sainz, J. Á. González: Det blinde øje 
(spansk)
Aurora Boreal, 2018. - 160 sider.
Felipe Díaz og hans familie bryder 
op fra slægtens jord og bosætter sig i 
Baskerlandet, hvor hans kone og søn 
hurtigt radikaliseres politisk, mens 
Felipe til stadighed står for en stilfær-
dig integritet og medmenneskelighed, 
nedarvet gennem generationer.
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Schermer, Marijke: Fortielsen 
(hollandsk)
Grif, 2019. - 181 sider.
Emilia blev voldtaget få dage efter hun 
mødte sin mand, men fortæller det 
aldrig. Flere år efter dukker traumerne 
op, og hendes ægteskab sættes under 
pres. Kan man leve med så stor en for-
tielse for sin elskede?

Smith, Ali: Efterår 
(skotsk)
Gyldendal, 2018. - 279 sider.
101-årige Daniel Gluck 
ligger i sin seng på ple-
jehjemmet, i en søvntil-
stand, der varsler snarlig 

død. Hans usandsynlige ven siden hun 
var otte år, og han allerede gammel, 
Elisabeth Demand, sidder ved hans 
seng og læser. I en serie af flashbacks 
hører vi om deres liv, og hvordan de 
mødtes i 1993.

Starnone, Domenico: Bånd (italiensk)
C&K, 2018. - 189 sider.
Italiensk ægteskabsdrama med et 
livslangt perspektiv fra 60’ernes kom-
plekse samlivsformer. Hvilke omkost-
ninger har utroskab ind i et livslangt 
ægteskab for ægtemanden, hustruen 
og for børnene?

Taska, Ilmar: Pobeda 1946 (estisk)
Jensen & Dalgaard, 2018. - 307 sider.
En splinterny Pobeda er i 1946 den 
flotteste af alle biler for en 6-årig 

dreng. Desværre bliver hans fascina-
tion af bilen skæbnesvanger for hans 
familie i det sovjetisk annekterede 
Estland.

Zeh, Juli: Udkanten 
(tysk)
Rosinante, 2018. - 573 sider.
En familie flytter til 
provinsen i håbet om 
en tilværelse med åbne 
vidder og det nære 

fælleskab. De mødes af en realitet hvor 
familier har boet på egnen i genera-
tioner, og alle er bundet sammen af 
noget andet end blot naboskab.

AMERIKANSKE ROMANER

Halliday, Lisa: 
Asymmetri
Politiken, 2018. - 294 sider.
I New York begynder 
Alice, en ung redaktør, 
en affære med Ezra Blaz-
er, en verdensberømt, 

ældre forfatter. I Londons Heathrow 
Lufthavn bliver Mr. Jaafari, en irakisk-
amerikansk økonom, tilbageholdt. 
Hvad forbinder disse tre menneskers 
liv?

Ward, Jesmyn: Syng, levende og 
døde, syng
Ferdinand, 2018. - 299 sider.
Leonie tager sine modstræbende børn, 
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13-årige Jojo og 4-årige Kayla, med på 
biltur i staten Mississippi for at hente 
børnenes far Michael, der løslades fra 
fængsel. Turen byder på udfordringer 
for både levende og døde.

Winthrop, Elizabeth H.: Nådestolen
Politiken, 2018. - 254 sider.
Det er en varm aften i Louisiana i 1943. 
Ved midnatstid skal den 18-årige Wil-
lie henrettes i den elektriske stol. Han 
er sort og har måske ikke begået den 
voldtægt, han er dømt for. Ventetiden 
er lang.

ROMANER FRA FJERNE 
LANDE

Agualusa, J. E.: Almen 
teori om glemsel
(portugisisk/angolansk)
Batzer, 2018. - 279 sider
Den aften Angola får sin 
uafhængighed murer 
Ludo sig inde i sin lej-

lighed, og bliver der de næste 28 år. 
Men verden siver ind til hende, til slut 
i form af drengen Sabalu.

Bellatin, Mario: Skønhedssalon (pe-
ruviansk/mexicansk)
Skjødt, 2018. - 50 sider.
En skønhedsklinik for kvinder er 
indrettet som et hospice for mænd, 
der lider af en mystisk, dødelig 
pestlignende sygdom.

Laroui, Fouad: De nøgne statuer 
(marokkansk)
Arvids, 2019. - 107 sider.
Fatima, der førhen læste litteratur på 
universitet i Bruxelles, helliger sig 
sin specielle hævn over de under-
trykkende muslimske mænds tingslig-
gørelse af kvinder. Hendes plan går 
dog langtfra som planlagt.

Murakami, Harruki: 
Mordet på komman-
danten (japansk)
Klim, 2018. Bd. 1: En ide 
viser sig, - 423 sider. 
Bd. 2 : En metafor foran-
drer sig, - 447 sider.

En helstøbt og genkendelig Murakami 
fortælling med mystik, liv, død, kunst 
og kærlighed i fokus.

Nettel, Guadalupe: Kroppen jeg blev 
født i (mexicansk)
Grif, 2018. - 158 sider.
I Mexico vokser en ung pige op med 
en abnormalitet på det ene øje. Foræl-
drenes iver efter at ændre hendes syn 
påvirker hendes opvækst, også da hun 
flytter med moderen og broderen til 
Frankrig.

Taïa, Abdellah: Den der fortjener at 
blive elsket – brevroman (marok-
kansk)
Arvids, 2018. - 114 sider.
Gennem fire breve samles historien 
om 40-årige Ahmed, der er flyttet fra 
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Marokko til Frankrig og kæmper med 
at finde ud af, hvem han egentlig er.

DIGTE

Bukdahl, Lars: Korshøjen (dansk)
Kronstork, 2018. - 185 sider.
Digte om en voksen mand, der mist-
ede sin far som barn. Bogen er en gen-
skrivning af “Orissa” af svenske Ola 
Julén.

Larsen, Marianne: 
Sviml ud (dansk)
Gyldendal, 2018. - 104 sider.
Digte der funderer over 
drømmene og krop-
pene, der ikke lader sig 
tæmme og de små plud-

selige hændelser i naturen. Teksterne 
kredser om den moderne verdens 
teknologiske muligheder og hvordan 
det påvirker og styrker os, men også 
gør os ensomme og forvirrede.

NOVELLER

Dawkins, Curtis: Graybar Hotel 
(amerikansk)
Gyldendal, 2018. - 224 sider.
14 noveller om livet i et amerikansk 
fængsel. Fangernes skæbner, håb og 
drømme blotlægges. De hurtigt skif-
tende cellekammerater er de bekendt-
skaber der fylder hverdagen. Timerne 

går med anger og evige genkaldelser 
af årsagerne for deres ophold, og ikke 
mindst kampen for at bibeholde for-
standen.

KLASSIKERE

Baldwin, James: 
Giovannis værelse 
(amerikansk)
Gyldendal, 2018. - 229 
sider.
Mens hans forlovede, 
Hella, er på rundrejse 

i Spanien, forelsker David sig i den 
italienske bartender, Giovanni. Snart 
flytter han ind hos Giovanni, men 
da Hella vender tilbage til Paris tre 
måneder senere, er David tvunget til at 
vælge mellem de to.
Originaludgave: 1956

Hamsun, Knut: Victoria 
(norsk)
Gyldendal, 2018. - 113 sider.
Ulykkelig kærligheds-
historie om den fattige 
møllersøn og den 
fornemme herregårds-

frøken, der kommer til at gøre hin-
anden så meget ondt.
Originaludgave: 1898

Hauberg, Sonja: April (dansk)
Gladiator, 2018. - 209 sider.
Roman, der skildrer en ung kvindes 
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angst for fremtiden og splittelsen mel-
lem to mænd under 2. verdenskrig i 
København.
Originaludgave: 1961

Hawthorne, Nathaniel: Blithedale 
(amerikansk)
Klim, 2018. - 230 sider.
Forfatteren Miles Coverdale vælger at 
blive en del af det eksperimenterende 
samfund Blithedale. Men bestræbel-
serne på idyl og harmoni bliver ud-
fordret, da den unge skrøbelige kvinde 
Priscilla flytter ind.
Originaludgave: 1852

Hayes, Alfred: Mit ansigt ud mod ver-
den (engelsk)
Bobo, 2018. - 181 sider.
En aften i Los Angeles redder en mand 
en yngre kvinde fra at drukne i Stille-
havet. Han inviterer hende ud og de 
indleder et forhold, der er dømt til at 
mislykkes, da han allerede er gift
Originaludgave: 1958

Pontoppidan, Henrik: 
Isbjørnen (dansk)
Gyldendal, 2018. - 60 sider.
Social roman om en ide-
alistisk præst, der bliver 
svigtet af sit sogn.
Originaludgave: 1887

Ryum, Ulla: Natsangersken (dansk) 
Gladiator, 2018. - 117 sider.
Modernistisk roman om Natsanger-

sken, en vild og særpræget kvinde, 
som bryder de sociale og kulturelle 
normer med druk, anstødelige be-
mærkninger og insisteren på at defi-
nere sin egen måde at leve på.
Originaludgave: 1963

Sarvig, Ole: Stenrosen 
(dansk)
Gladiator, 2018. - 353 sider.
Beretning fra Berlin i 
årene efter 2. verden-
skrig, hvor en person-
kreds, som krigen har 

præget på mange måder, følges.
Originaludgave: 1955

Vad, Poul: De nøjsomme (dansk)
Gladiator, 2018. - 174 sider.
En flok voksne venner følges i deres 
færd rundt i København. De mødes 
og skilles, elsker og skændes, og hele 
tiden er der en tomhed og kedsomme-
lighed, der følger dem. Om livet som 
moderne mennesker i byen.
Originaludgave: 1960

UDFORDRINGER

Udfordringer kan dække over, at I 
måske her bevæger jer uden for jeres 
”comfort zone”. Det kan også være 
værker af mere eksperimenterende art.

Claces, Iben: Tærskler (dansk)
Spring, 2018. - 176 sider.
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Roman med 16 kapitler om kær-
lighedens mange ansigter. Hoved-
personen er på én gang både barn og 
voksen, og kan krydse fortid og nutid, 
i forsøget på at finde sig selv.

Gjessing, Signe: Synet og vennen - en 
fortælling (dansk)
Gyldendal, 2018. - 47 sider.
Fortælling om en ung kvinde, der 
oplever en voldsom sorg ved tabet af 
en ven.

Hosseini, Khaled: 
En bøn til havet 
(afghansk/amerikansk)
Cicero, 2018. - Ca. 50 sider.
Billedbog for voksne. Ill. 
Dan Williams
En far skriver et brev til 

sin søn. I brevet fortæller han om deres 
land, som det var engang. Da de må 
flygte, beder han til at havet ved, hvor 
dyrebar en last hans lille søn er.

Itō, Hiromi: Vildgræs ved flodlejet 
(japansk)
Arena, 2018. - 113 sider.
Digte. Voldsomme, magiske, mes-
sende, seksuelt eksplosive, vildt-
voksende digte fra den amerikanske 
ødemark og ind i det japanske flodlejes 
sivplanter og vildgræs. Digtene udgør 
en poetisk kortroman, om en piges 
rejser i den altædende natur med sin 
familie.

Kehlmann, Daniel: 
Tyll (tysk)
Lindhardt og Ringhof, 
2018. - 333 sider.
Gøgleren Tyll flygter 
med bagerens datter 
Nele, og rejser rundt 

i Europa, som er ødelagt af Tredi-
veårskrigen og præget af overtro og 
kampen for overlevelse.

Korneliussen, Ina: Æg (dansk)
Fiskeben, 2018. - 56 sider.
Graphic novel. Pigen Ina finder som 
barn et mystisk æg i skoven en dag og 
forsøger ihærdigt at klække ægget for 
at stille sin nysgerrighed. Men som 
tiden går, glemmer hun ægget og livet 
går sin gang.

McCormack, Mike: Solstål (irsk)
THP, 2017. - 269 sider.
Alle Sjæles Dag vender de døde til-
bage. Marcus står i køkkenet og ser 
tilbage på sit liv. I én lang sætning er-
indrer han sin kone, børnene, sygdom-
men og sorgen og ikke mindst tænker 
han på en verden i forandring og kaos.

Ravn, Olga: De ansatte (dansk)
Gyldendal, 2018. - 134 sider.
Science fiction. På det sekstusinde skib 
består besætningen af mennesker og 
menneskelignende ansatte. De har 
fået en række nye genstande om bord 
fra planeten Nyopdagelsen som de 
skal passe på, men besætningen beg-
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ynder at udvikle dybe foruroligende 
forbindelser til disse genstande.

Rådström, Niklas: En 
Marialegende (svensk)
Jensen & Dalgaard, 2018. 
- 279 sider.
En ung kvinde for-
søger at undslippe et 
folkemord; en kunsthis-

toriker forsøger at leve sin afdøde 
kollegas liv og en aldrende Lukas 
Cranach, reformationens hofmaler, 
forsøger at redde sine malerier fra ke-
jserens belejrende tropper.

Tawada, Yoko: En isbjørns erindring-
er (japansk)
Grif, 2018. - 271 sider.
Tre generationer af isbjørne fortæller 
om deres liv blandt mennesker. Om at 
vokse op som cirkusartist og lære at 
gå på to ben, og om at være en berømt 
isbjørneunge i Berlin Zoo.

LÆS BOGEN - DELTAG I 
ARRANGEMENTET

Her får du forslag til bøger, du kan 
læse forbindelse med udvalgte 
arrangementer på bibliotekerne i 
efteråret 2019.

Du kan se flere oplysninger om 
arrangementerne og købe billetter på 
vejlebib.dk. Hold øje med vejlebib.dk 

for andre arrangementer eller tilmeld 
dig nyhedsbrevet, så du altid er orien-
teret om arrangementer via din mail.

Husk vi kan som oftest ikke skaffe nye, 
efterspurgte bøger i flere eksemplarer 
til læsekredse. Vi foreslår her andre 
bøger, der kan være en god optakt til 
et arrangement.

JOHANNES V. JENSEN 
Litteraturprofessor Anne-Marie Mai 
gennemgår Johannes V. Jensens 
berømte digt ”Ved frokosten.
Vejle Bibliotk mandag den 26. august 
kl. 13.

Jensen, Johannes V.: Digte 1906
I denne digtsamling findes de berømte 
digte ”Ved frokosten” og ”Paa Mem-
phis Station”

Jensen, Johannes V.: 
Kongens fald
Gyldendal, 2015. - 226 sider.
Tidsbillede fra Christian 
II’s dage belyst gennem 
den fallerede student 
Mikkel Thøgersens om-

tumlede skæbne.
Originaludgave: 1900-1901.

AUTOFIKTION
Foredrag med Stefan Kjerkegaard samt 
boganbefalinger fra bibliotekarerne.
Vejle Bibliotek onsdag den 18. septem-
ber kl. 19.



Knausgård, Karl Ove: Min kamp
Lindhardt og Ringhof, 2010. Bind 1, - 487 
sider.
Selvbiografisk roman med nærgående 
beskrivelse af at vokse op og blive til i 
en sammensat verden med udgang-
spunkt i faderens død og hovedper-
sonens selvrealisering som forfatter.

Tind, Eva: Han
Gyldendal, 2014. - 149 sider.
En dansk adopteret 
kvinde rejser til det ufat-
teligt kontrollerede land 
Nordkorea på jagt efter 
en større forståelse af 

den afdøde, biologiske fars baggrund 
og historie.

Ullmann, Linn: De 
urolige
Gyldendal, 2016. - 401 sider.
Fortælling om at være 
datter af den døende 
filminstruktør Ingmar 
Bergmann, sammensat 

af erindringer, fiktion, dokumentarisk 
materiale og refleksioner. Der tegnes et 
billede af en broget familie, hvor kær-
lighed og afsavn går hånd i hånd.

Viemose, Hanne Højgaard: HHV, 
Frshwn - dødsknaldet i Amazonas
Gyldendal, 2019. - 281 sider.
Hæsblæsende læseoplevelse hvor vi 
kommer ind i hovedet på forfatteren 
Anita, der er ved at skrive en bog om 

sit liv, mens hun forsøger at leve det. 
Vi kommer fra København til junglen i 
Peru og op til Islands natur.

Vigan, Delphine de: 
Alt må vige for natten
People’s Press, 2013. - 336 
sider.
Efter morens død 
fortæller forfatteren me-
drivende om sin families 

dramatiske historie om selvmord og 
tab, mens hun undervejs afdækker 
og bearbejder sine egne motiver til at 
fortælle historien.

Ørntoft, Theis: Solar
Gyldendal, 2018. - 299 sider.
Roman om Theis der oplever en stadig 
større apati i et liv med Fitness World, 
GTA-spil, fodbold, parforhold og sex. 
Sygdom, hjemløshed og en rejse ned 
gennem Europa følger. I Portugal 
møder han Diago og Theis’ liv neds-
melter i druk, stoffer og hallucination-
er.

ANNE B. RAGDE
Foredrag på Vejle Bibliotek tirsdag den 
24. september kl. 19

Ragde, Anne B.: Arsenikktårnet
Rosinante, 2009. - 438 sider.
Med den fallerede revyskuespiller-
inde Amalie som omdrejningspunkt 
udspiller der sig en farverig familiero-
man i tre generationer op gennem det 



tyvende århundredes København og 
Oslo.

Ragde, Anne B.: Berlinerpoplene
Rosinante, 2008. - 298 sider.
Da de tre brødre, Tor, som har passet 
familiebruget, bedemanden Margido, 
og lillebroderen, bøssen Erlend mødes 
ved moderens dødsleje, kommer der 
en del sandheder frem, som har været 
skjult, og som sætter tingene i nyt per-
spektiv.

Ragde, Anne B.: Jeg har 
et tæppe i tusind farver
Rosinante, 2014. - 251 sider.
Varmt og hudløst por-
træt af Birte, forfatter-
ens danske mor, som 
arbejdede på fabrik i 

Trondheim og var kompromisløs en-
eforsørger for sine to døtre. Nu er hun 
døende, og datteren gør status over sin 
mors liv og sine egne følelser.

PSYKISK SYGDOM I LITTERATUREN
I anledning af arrangement med Peter 
Øvig Knudsen på Vejle Bibliotek den 
7. oktober kl 19.

Blicher, Steen Steensen: Hosekræm-
meren
Den tragiske historie om den smukke 
bondedatter Cecilie, der ikke må få 
den mand, hun elsker.
Originaludgave: 1829

Dahl, Niels Fredrik: Mor om natten 
(norsk)
Gyldendal, 2018. - 225 sider.
En søn kigger tilbage på sin mors liv 
flere år efter hendes død og indser, 
hvor meget hendes liv med angst og 
depression har haft indflydelse på ham 
selv og det liv, han lever.

Ditlevsen, Tove: 
Ansigterne
Gyldendal, 2015. - 164 sider.
En kvinde, der efter et 
selvmordsforsøg har 
været indlagt på psykia-
trisk afdeling, går i gang 

med at skrive en bog om de tanker, 
hun har gjort sig under sin sygdom.
Originaludgave: 1968

Einar Már Guðmundsson: Universets 
engle
Vindrose, 1995. - 221 sider.
Psykologisk skildring af en skizof-
ren ung mands ensomme tilværelse, 
hans lammende familietraumer, de få 
møder med lykken og hele hans oplev-
else af virkeligheden som splintret og 
vanvittig.

Engell, Sarah: Fugle-
manden
Carlsen, 2018. - 106 sider.
Tegneserie - graphic 
novel. Barbara har et 
normalt ungdomsliv 
med venner, byture 



og en spirende forelskelse. Lang-
somt blander tanker og stemmer sig 
i Barbaras egne, uden at andre kan 
høre dem. Så kommer fuglene, og Fu-
glemanden. Fuglemanden bestemmer 
over Barbara.

Fastrup, Karen: 
Hungerhjerte
Gyldendal, 2018. - 276 sider.
Selvbiografisk roman 
om personlighedsfor-
styrrelsen borderline. 
Karens psykiske sygdom 

eskalerer og hun bliver indlagt på et 
psykiatrisk center. Med klip til barn-
domshjemmet i 1970’erne fortælles om 
at være i terapi.

Grimsrud, Beate: En 
dåre fri
Gyldendal, 2011. - 483 
sider.
Espen, Erik og Emil er 
en del af Elis liv. Det 
er stemmer, der følger 

hende overalt. Nye kommer til. Tera-
peuten Jonatan forsøger at hjælpe Elin 
med at leve livet og håndtere stem-
merne.

Johansen, Helga: Hinsides - en 
psykologisk Redegjørelse
Gladiator, 2013. - 272 sider.
Roman om en ung kvinde, der bliver 
indlagt på psykiatrisk hospital i 1883, 
hvor hun oplever, at behandlingen 

og det autoritære system gør hende 
endnu mere syg. Gennem sproget 
skabes bølger af associationer, hvor 
virkeligheden bliver mere og mere hal-
lucineret.
Originaludgave: 1900

Neergaard, Dorthe de: 
Eventuelle pårørende
Gyldendal, 2008. - 176 sider.
Helle er hjemmehjælper 
i København og har 
haft en svær barndom 
med sin mor og søster. 

Langsomt afsløres en del af fortiden 
og forklaringen på, hvorfor Helle 
“stjæler” klienternes fortid, og hvorfor 
hun samler på døde fugle.

ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY
Foredrag på Give Bibliotek tirsdag den 
29. oktober kl. 19

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: For-
bandede yngel
Politiken, 2013. - 329 sider.
På baggrund af søsterens selvmords-
forsøg fortæller soldaten Lisa om sin 
barndom. Lisa voksede op på en gård 
hos sine destruktive forældre, en vold-
elig far og en maniodepressiv mor, og 
tre søskende.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Orkan-
sæsonen og stilheden
Politiken, 2016. - 342 sider.
Præsten Monica rejser til Guatemala 



for at mødes med en gammel bekendt. 
Både her og i Danmark møder hun 
mange forskellige mennesker, som alle 
står over for store valg.

MURENS FALD - 30 ÅRS JUBILÆUM
Foredrag om østeuropæerne 30 år efter 
murens fald på Vejle Bibliotek mandag 
den 4. november kl. 19.

Find forslag med nyere tysk litteratur 
på Litteratursiden.dk (https://litteratur-
siden.dk/lister/nyere-tyske-romaner-og-
noveller).

LUK NOVELLEN OP
Arrangement med analyse af novelle 
fra Ulrik Gräs’ ”Uparfumeret” og dia-
log med forfatteren. På Vejle Bibliotek 
onsdag den 27. november kl. 19.

Se udsendelsen ”Hold fast i virke-
ligheden”, oprindeligt sendt på DR i 
1974, med oplæsning af Ole Ernst og 
interviews med Ulrik Gräs og læs hans 
bog Boulevardparken. Udsendelsen 
kan ses på Danskkulturarv.dk (https://
www.danskkulturarv.dk/dr/hold-fast-ved-
virkeligheden/).

Gräs, Ulrik: Boulevardparken
Attika, 1973. - 140 sider.
Noveller
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