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Madsen, Jes Buster: Projekt luftbal-
lon
EgoLibris, 2019. - 166 sider.
Bjørn er 15 år og hans mor er lige død 
af kræft. Hans bror bor i kælderen og 
har ikke været ude af den i ca. 20 år. 
Hans far har en hjerneskade som gør 
han ikke kan smile. Nu vil Bjørn redde 
sin mors lig fra at blive brændt, som 
faren ønsker.

Bennett, Brit: Mødrene
Lindhardt og Ringhof, 
2017. - 285 sider.
Den 17-årige Na-
dja Turner forsøger at 
komme tilbage til livet 
efter sin mors selvmord 

for bare et år siden, men Nadjas nye 
liv begynder med en hemmelighed 
og hun lærer hurtigt, at de valg, man 
træffer, har en konsekvens.

Grøndahl, Jens Christian: Inde fra 
stormen
Gyldendal, 2019. - 203 sider.
Forfatteren Adam Huus befinder sig 

i et vakuum: han har ikke kunnet 
skrive i flere år, hans kone flytter for 
en stund, og der er knas i flere af hans 
relationer. Dertil hvirvles han ind i et 
#MeToo-stormvejr.

Månsson, Tina: 
Hestehullerne 
Gyldendal, 2019. - 172 sider.
Skæbnetung kollektivro-
man om en gruppe men-
nesker på Næsset, som 
er viklet ind i hinandens 

liv, med døden og tab som allested-
snærværende følgesvend.

Davidsen, Leif: Tag ikke imod en 
pølse i Moskva og andre historier
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 281 sider.
Ti historier om en række mennesker 
rundt om i verden, som befinder sig et 
afgørende sted i deres liv: en falleret 
forretningsmand, en forgældet spillef-
ugl, en ufrivillig sexturist, en forblæn-
det elsker, der vil gøre alt for sin nye 
kærlighed - og en aldrende kunstner, 
der har mistet sin inspiration.
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Barfoed, Niels:  Begyndelser til enden 
- en cafefortælling
Gyldendal, 2018. - 199 sider.
I Københavns indre by ligger cafeen 
“Tom”. Fra sin faste plads betragter 
den mandlige stamgæst de men-
neskeskæbner der kommer ind og ud 
ad døren.

Hultberg, Peer: Byen og verden - ro-
man i hundrede tekster
Lindhardt og Ringhof, 1992. - 293 sider.
Hundrede korte kapitler, som hver 
fortæller en skæbne, samler sig til et 
portræt af byen Viborg med alle dens 
understrømme, og vokser til et billede 
af menneskenes vilkår i verden.

Joyce, James: Ulysses
Vandkunsten, 2019. - 1062 sider.
Roman som følger annonceagenten 
Leopold Bloom, hans utro hustru og 
den unge forfatter Stefan Dedalus i 
handlinger og tankestrømme i løbet af 
en enkelt dag i Dublin i 1904.
Originaludgave: 1922.

Pasternak, Boris: 
Doktor Zjivago
Gyldendal, 2019. - 831 sider.
Roman om en mand og 
hans skæbne, hans kær-
lighedsoplevelser, sejre 
og nederlag i Rusland i 

tiden 1900-1930. Originaludgave: 1957

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

Hemingway, Ernest: 
Over floden - ind i 
skovene 
Lindhardt & Ringhof, 
2017. - 310 sider.
Døden og kærligheden 
bliver uadskillelige stør-

relser, da en dødsmærket amerikansk 
oberst og en ung italiensk kvinde forel-
sker sig i hinanden i efterkrigstidens 
Venedig. Originaludgave: 1950.

Petersen, Nis: Stynede Popler
Gyldendal, 1943. - 164 sider.
Noveller.

Rasmussen, Halfdan: Halfdans digte
Schønberg, 2004. - 532 sider.
Indhold: De tidlige digte ; De sjove 
digte ; Rejsedigte ; Erindringsdigte.

Zeuthen, Nikolaj: 
Viceværtsdigte
Rosinante, 2019. - 77 sider.
Digte. Som nyansat vice-
vært i den andelsforen-
ing forfatteren selv bor 
i, beskrives dagligdagen 

med opgaver, udfordringer og pro-
jekter. Forholdet til flere af de andre 
beboere i foreningen samt tidligere 



arbejdspladser og kolleger behan-
dles også”Kaptajnens vers” af Pablo 
Neruda.

Poulsen, Peter: Allegro ma non trop-
po - digte 
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 135 sider.
Lettilgængelige digte i en mundtlig 
humoristisk stil om hverdagens små 
og store tildragelser og om at blive 
ældre.

Nesser, Håkan:  De ven-
strehåndedes forening
Modtryk, 2018. - 461 sider.
Krimi. Marten og Rej-
mus er lidt outsidere i 
skolen, men beslutter 
at danne en hemmelig 

klub af venstrehåndede, der langsomt 
udvides til en kvartet. Efter 20 år 
mødes de til en slags genforening, der 
ender i mordbrand. Pensionerede Van 
Veeteren inddrages og får hjælp af 
svenske Gunnar Barbarotti.

Jackson, Stina: 
Sommermørke
Lindhardt og Ringhof, 
2018. - 303 sider.
I tre år har Lelle ledt 
efter sin datter Lina, der 
forsvandt, mens hun 

ventede på bussen. Nu er endnu en 
pige, der ligner Lina, forsvundet, og 
Lelle fatter håb.

Hamsun, Knut: Victoria
Gyldendal, 2018. - 113 sider.
Ulykkelig kærlighedshistorie om den 
fattige møllersøn og den fornemme 
herregårdsfrøken, der kommer til at 
gøre hinanden så meget ondt.
Originaludgave: 1898.

Brøgger, Suzanne: Tone – epos
Rhodos, 1981. - 123 sider.
Et kvindekvad til alle trængende i 
trange tider. - Kærligt og vittigt epos 
om hattesyersken fru Tone, hvis 
farverige liv man følger fra barndom 
til død.


