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DANSKE ROMANER

Brinkmann, Svend: Hvad er et men-
neske?
Gyldendal, 2019. - 275 sider.
På en rundrejse i Europa, lærer gym-
nasieeleven Andreas om, hvad det vil 
sige at blive og være menneske. Dette 
gør han gennem både kunst, kultur og 
samtaler.

Brun, Kirsten: Efter branden
Byens, 2019. - 300 sider.
Efter flere års adskillelse mødes 
70-årige Stig og hans to voksne døtre 
i et sommerhus i Vestjylland. Tiden er 
kommet til at gøre op med skuffelser, 
svigt og gammelt nag.

Foss, Kristian Bang: 
Frank vender hjem
Gyldendal, 2019. - 379 sider.
Frank, fra en fattig ar-
bejderfamilie, møder 
på universitet Thea, der 
kommer fra en rig fami-

lie. De bliver kærester og venter barn. 
Kort inden termin forsvinder Frank, 
og da han kommer hjem er det med en 
meget usandsynlig historie.

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.

Guldager, Katrine
Marie: Et rigtigt liv
Gyldendal, 2019. - 284 sider.
Filip vokser op i en vel-
havende familie og gør 
lynkarriere som jurist, 
men hvem skal han 

vælge som ægtefælle for at få det helt 
rigtige liv?

Helle, Merete Pryds: Nora
Rosinante, 2019. - 259 sider.
Roman om Nora fra Henrik Ibsens 
drama “Et dukkehjem”. Hvem er hun 
egentlig, og hvordan har hendes barn-
dom og ungdom været? Hvilke fores-
tillinger gør hun sig om sit liv og sit 
ægteskab? Og hvad får Nora til i 1879 
at tage det drastiske skridt at forlade 
sin mand?

Kirkeby Hansen, Lotte: 
De nærmeste
Rosinante, 2019. - 205 sider.
Eva, Anna og Christian 
skal tømme deres barn-
domshjem efter fader-
ens død og moderens 

selvmord. De tre søskende sørger for-
skelligt og gamle hemmeligheder og 
sårede følelser ændrer deres opfattelse 
af fortiden, dem selv og hinanden.
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Lange, Nikolaj Tange: 
Antityskland
Gladiator, 2019. - 267 sider.
Aaron og Caspar danner 
par og driver sammen 
en boghandel, som også 
udbyder en række for-

skellige arrangementer. Særligt ét ar-
rangement bringer sindene i nabolaget 
i kog, og inden de får set sig om, ligger 
de i åben nabokrig.

Madsen, Svend Åge: Enden på 
tragedie & I fjorten sind
Gyldendal, 2019. - 445 sider.
Jonatan Tidebon har svært ved at 
få gjort sit speciale færdigt. I stedet 
drømmer han om at blive forfatter, 
men mangler evnerne. Dette ændrer 
sig, da han bliver præsenteret for 
stoffet metamorfoin, som giver ham 
mulighed for at trænge ind i andre 
menneskers sind og bruge deres erin-
dringer til sine historier.

Tind, Eva: Ophav
Gyldendal, 2019. - 290 sider.
Eventyrlig roman om 
familiebånd på tværs 
af kontinenter og kon-
sekvenserne af en kom-
promisløs kunstnerisk 
søgen.

Wegner, Lotte Elmann: Livet du 
efterlod
Montagne, 2019. - 279 sider.
En kludetæppe fortælling om livet 
i en lille by, hvor alle kender alle på 
overfladen, men ingen kender sand-
hederne.

Willumsen, Dorrit:
Løg trækker tårer
Gyldendal, 2019. - 172 sider.
Wendys mand har glemt 
hendes 74-års fødsels-
dag og hendes e-Boks 
er blevet lukket. Wendy 

går, hun tager toget til København og 
skaber et nyt hjem i en skunk i en tom 
lejlighed.

ANDRE NORDISKE 
ROMANER

Ahava, Selja: Før min 
mand forsvinder (finsk)
Jensen & Dalgaard, 2019. 
- 231 sider.
Roman om en kvinde, 
hvis mand efter ti års 
ægteskab siger, at han 

i virkeligheden altid har villet være 
en kvinde. Hendes historie spejler sig 
i Christopher Columbus’ historie, og 
begge udfoldes parallelt.
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Hjorth, Vigdis: Henrik 
(norsk)
Rosinante, 2019. - 136 sider.
Nydigtning af Henrik 
Ibsens skuespil “Hedda 
Gabler”. Henrik Falk 
sidder fast i sit trivielle 

og småborgerlige liv med job, sviger-
familie og højgravid kone. Da en ek-
skæreste vender tilbage til byen, bliver 
det tydeligt for ham, hvor meget han 
hader sit liv.

Khemiri, Jonas Hassen: Farklausulen 
(svensk)
Gyldendal, 2019. - 343 sider.
Generationsroman fra Sverige fortalt 
af den dominerende farfar og hans 
familie. Under hans halvårlige besøg 
i Stockholm bryder gamle sår op, og 
farklasulen bliver udfordret.

Nesser, Håkan: 
Halvmorderen (svensk)
Modtryk, 2019. - 246 sider.
73-årige Adalbert Han-
zon har levet med skyld 
og skam i mere end 40 
år, fordi han indirekte 

var årsag til at en mand blev myrdet.

Petterson, Per: Mænd i min situation 
(norsk)
Batzer & Co, 2019. - 298 sider.
Arvid Jansen går omkring i Oslo og 
forsøger at udfylde tomrummet efter 
sin fraskilte kone og deres tre døtre. 

Nattelivet i Oslo besøger han hyppigt, 
mens hans børn glider længere og læn-
gere væk.

Stridsberg, Sara: Kærlighedens 
Antarktis (svensk)
Grif, 2019. - 313 sider.
En myrdet kvinde fortæller fra død-
sriget om sit korte liv som datter, 
søster, hustru, mor og prostitueret og 
reflekterer over væsentlige episoder i 
sit liv.

Swärd, Anne: Vera 
(svensk)
Gyldendal, 2018. - 350 sider.
I 1945 ankommer 
17-årige Sandrine til 
Sverige langt fra krigens 
mørke i Frankrig. Hen-

des eneste bagage er hendes ufødte 
barn og en hemmelighed.

Uri, Helene: Sort is (norsk)
Klim, 2019. - 223 sider.
Bidende satirisk skildring af Karl og 
Ebbas ægteskab gennem næsten 50 år.

Wähä, Nina: Testamente (svensk)
Modtryk, 2019. - 456 sider.
Far Pentti er mørk udenpå og i sjælen; 
mor Siri har travlt med gøremål, og 
de 12 søskende, som engang var 14, 
har hver deres historie at fortælle. Et 
familiedrama udspiller sig i Finlands 
ødemark.
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Östergren, Klas: Hilde (svensk)
Rosinante, 2019. - 345 sider.
Fortælling om en af Henrik Ibsens 
birollefigurer, Hilde Wangel, som 
arbejder på et rejsebureau i Berlin i 
1920’erne. En dag får Hilde et vold-
somt angstanfald og i behandlingen 
får vi hendes livshistorie.

Östergren, Klas: I en 
skov af sumak (svensk)
Rosinante, 2019. - 260 sider.
I Stockholm i 1970 
tilbringer Kenneth som-
meren sammen med 
søskendeparret Dan og 

Hellen i en hytte i baghaven. Søskend-
eparrets forældre bor i Vietnam, hvor 
Vietnamkrigen raser. I hytten forsøger 
de at vende verden ryggen, men al-
ligevel trænger livet og tidens politiske 
strømninger sig på.

ANDRE EUROPÆISKE 
ROMANER

Barba, Andrés: Små hænder (spansk)
Skjødt, 2019. - 96 sider.
7-årige Marina har lært at sige “min 
far døde på stedet, min mor på hospi-
talet” uden tristhed, ligesom et navn 
overfor fremmede. På børnehjemmet 
for forældreløse piger finder Marina 
på en leg for at blive accepteret af de 
andre piger.

Baume, Sara: Linje trådt 
af trin (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2019. 
- 292 sider.
Efter et sammenbrud 
bor en ung kunstner 
midlertidigt i sin afdøde 

mormors hus, hvor de efterladte ting 
sætter gang i minder, associationer og 
tanker om livet og døden.

Colombani, Laetitia: Fletningen 
(fransk)
Arvids, 2019. - 201 sider.
Roman om tre kvinders ukuelige vilje 
til at kæmpe for et bedre liv trods 
hårde odds og umenneskelige vilkår.

Hein, Christoph: 
Lykkebarn med far 
(tysk)
Gyldendal, 2019. - 488 sider.
Konstantin har hele sit 
liv kæmpet for at gøre 
sig fri af sin fortid, hvor 

faderen er dømt nazistisk krigsforbry-
der, men hverken navneskifte eller en 
tur i fremmedlegionen har gjort ham 
helt fri. Hans liv spejler sig i 60 år af 
Tysklands historie.

Jaeggy, Fleur: Tugtens lykkelige år 
(sweizisk)
Basilisk, 2019. - 103 sider.
Hun ser tilbage på et af de mange år 
hun tilbragte på kostskoler, det år hun 
mødte den perfekte Frédérique. Hun 
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er opdraget til at give afkald på gode 
ting, og hendes bevidsthed er jaget af 
de gravnicher, som har taget bolig der.

Leky, Mariana: Hvad man kan se 
herfra (tysk)
Olga, 2019. - 311 sider.
Når Selma drømmer om en okapi, ved 
alle i landsbyen, at én af dem skal dø 
inden for et døgn, men ikke hvem. Så 
tiden mellem drømmen og dødsfaldet 
bliver en slags undtagelsestilstand, 
hvor beboerne forsøger at gøre deres 
livsregnskab op.

McEwan, Ian: Maskiner 
som mig (engelsk)
Gyldendal, 2019. - 317 sider.
Adam er ét af de første 
kunstige mennesker, 
der kommer til salg i 
1980’ernes England. Han 

udvikler bevidsthed og følelser, forel-
sker sig og skriver digte. Men hvad 
skal hans “ejer” gøre da han opdager 
de er forelsket i den samme kvinde? 

Park, David: Under 
fremmed himmel (irsk)
Jensen & Dalgaard, 2019. 
- 200 sider.
Fotografen Tom skal 
hente sin søn Luke hjem 
på juleferie. Undervejs 

tænker han på sin anden søn, Daniel, 
som har voldt både smerte, sorg og 
skyld. Hvad gik der mon forud?

Smith, Ali: Vinter (skotsk)
Gyldendal, 2019. - 357 sider.
Sophia Cleaves har inviteret sønnen 
Art og hans veninde til at holde jul hos 
sig i sit store hus i Cornwall. Hun får 
også ufrivilligt besøg af sin søster Iris, 
som hun ikke har set i 30 år.

Zeniter, Alice: Kunsten at miste (fransk)
Etcetera, 2019. - 500 sider.
Slægtsroman der følger en algerisk 
familie gennem tre generationer. Naï-
mas farfar måtte flygte ud af Algeriet 
ved uafhængighedskrigens afslutning i 
1962. Familien starter forfra i Frankrig, 
men det er svært at finde ud af hvem 
man er, når man hverken er helt alger-
isk eller helt fransk.

AMERIKANSKE/
CANADISKE ROMANER

Clement, Jennifer: Halvfems huller i 
himlen
Hr. Ferdinand, 2019. - 259 sider.
14-årige Pearl vokser op med sin mor 
i en bil, der ruster væk i en trailerpark 
i Florida. Våben og håbløshed tager 
livet af drømme hurtigere end Pearl 
kan nå at stjæle sin næste smøg.

Cusk, Rachel: Omrids (canadisk)
Rosinante, 2019. - 254 sider.
Bind 1 af Faye-trilogien
Under et ophold i Athen falder den 
unavngivne kvindelige forfatter i snak 
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med en lang række mennesker. Alle 
har en historie på hjerte, en historie om 
menneskelige dilemmaer, skilsmisser, 
børn, parforhold, identitet og kunst.

Graves, Tracey Garvis: Længsel
Turbulenz, 2019. - 332 sider.
Claire og Chris har mistet gnisten 
i deres ægteskab, og hun føler sig 
splittet, da hun begynder at få følelser 
for vennen Daniel.

Hustvedt, Siri: Minder 
om fremtiden
Lindhardt og Ringhof, 
2019. - 331 sider.
Kvinden S.H. kommer 
til New York i 1978 for at 
skrive en roman. 40 år se-

nere læser S.H. sin dagbog fra dengang, 
og det giver hende anledning til at 
kigge tilbage på sit liv og sit yngre jeg.

Rachman, Tom: Den 
italienske mester 
(engelsk/canadisk)
Politiken, 2019. - 345 sider.
Charles Bavinsky er søn 
af en excentrisk kun-
stner, hvilket påvirker 

hele hans livsforløb. Trods farens 
egoistiske adfærd elsker Charles ham 
ubetinget og forsøger på alle måder at 
opnå farens anerkendelse. Handlingen 
udspiller sig fra 1955-2018.

Whitehead, Colson: 
Drengene fra Nickel
Politiken, 2020. - 268 sider.
Den unge Elwood Curtis 
havner i 1960’ernes ra-
ceopdelte Florida på en 
opdragelsesanstalt på gr-

und af en bagatel. De sorte drenge bliver 
mishandlet på alle tænkelige og utænke-
lige måder fra morgen til aften, og kan 
man slippe derfra med livet i behold? 

Yanagihara, Hanya: Folket i træerne
Politiken, 2019. - 427 sider.
Lægen Norton Perina tager i 1950 på 
en ekspedition til en ø i Mikronesien. 
Han opdager, at de indfødte næsten 
har evigt liv pga. kødet fra en skild-
padde. Han slår en skildpadde ihjel og 
smugler kødet til USA. Det får alvor-
lige konsekvenser.

ROMANER FRA 
FJERNERE LANDE

Gamboa, Santiago: Tilbage til den 
mørke dal (columbiansk)
Editorial Aurora Boreal, 2019. - 442 sider.
Manuela har haft en hård opvækst i 
Columbia og genfinder sig selv som 
digter og elsker. I Madrid søger kon-
sulen sin tabte elskede, Juana. Også 
digteren Rimbauds liv bidrager til klu-
detæppet over en turbulent og vold-
som verden samt poesiens og rejsens 
forløsende kraft.

8

https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46957172?search_key=graves%20and%20l%C3%A6ngsel&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46399927?search_key=hustvedt%20and%20minder&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46399927?search_key=hustvedt%20and%20minder&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46167449?search_key=rachman%20and%20mester&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A46167449?search_key=rachman%20and%20mester&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47545064?search_key=whitehead%20and%20nickel&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47545064?search_key=whitehead%20and%20nickel&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/collection/870970-basis%3A47110289?search_key=yanagihara%20and%20folket&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46471334?search_key=gamboa%20and%20m%C3%B8rke&rank=1
https://vejlebib.dk/ting/object/870970-basis%3A46471334?search_key=gamboa%20and%20m%C3%B8rke&rank=1


González, Tomás: Det vanskelige lys 
(columbiansk)
Aurora Boreal, 2019. - 113 sider.
David står over for den store sorg at 
miste sin unge søn, Jacobo. Efter en 
alvorlig trafikulykke lever Jacobo med 
så store smerter, at han beslutter sig 
for at få aktiv dødshjælp i Portland. 
Fra New York følger David og familien 
hvert minut rejsen uden at vide, om 
frygt eller fortrydelse vil forpurre 
Jacobos beslutning.

Grossman, David: Da Nina vidste 
(israelsk)
Vandkunsten, 2019. - 336 sider.
Slægtsroman om en israelsk familie. 
Nina, datter af Vera, som blev sendt i 
den jugoslaviske fangelejr Goli Otok 
efter 2. verdenskrig, forsoner sig med 
fortiden, da tre generationer i familien 
rejser til Jugoslavien for at filme for-
tiden, og se hinanden i øjnene.

Guelfenbein, Carla: 
Borte iblandt os (chilensk)
Aurora Boreal, 2019. 
- 327 sider.
Forfatteren Vera falder 
ned af trapperne i sit 
hjem og ender i koma, 

og naboen Daniel finder hende. Men 
Daniel mistænker at hendes fald ikke 
var et uheld og spørgsmålet er hvad 
der er sket.

Han, Kang: Levende og 
døde (sydkoreansk)
Gyldendal, 2019. 
- 252 sider.
Under oprøret i 
Gwangju, Sydkorea 
i 1980 leder 14-årige 

Dong-ho efter sin forsvundne ven. 
I byens sportshal samles ofrene for 
hærens massakre, og Dong-ho tilbyder 
sin hjælp. I årene derefter ser forskel-
lige mennesker omkring ham tilbage 
på oprørets konsekvenser.

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.

Murata, Sayaka: 
Døgnkioskmennesket 
(japansk)
Grif, 2019. - 149 sider.
Keiko arbejder i en 
døgnkiosk og nyder sit 
rutineprægede liv, hvor 

hun trods sin anderledeshed passer 
ind. Desværre forventer folk omkring 
hende, at hun finder en mand, så hun 
laver en aftale med den arrogante og 
utilpassede Shiraha.
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Pamuk, Orhan: Den 
rødhårede kvinde 
(tyrkisk)
Gyldendal, 2019. - 254 sider.
Den 16-årige dreng Cem 
hyres som brøndgraver 
nær Istanbul i 1980’erne. 

Et stort svigt og en kærlighedsaffære, 
trækker skæbnetråde langt frem i tiden. 
En lignelse om traditioner og moderni-
tet, om øst og vest, om familie og kær-
lighed, over en 30 årig periode i Tyrkiet.

Reyes, Yolanda: Hvor er det sært jeg 
hedder Federico (columbiansk)
Aurora Boreal, 2019. - 201 sider.
Belén er karrieremenneske, men 
ønsker sig brændende et barn og vil 
adoptere. Federico er adopteret og 
ønsker at finde sine rødder i Columbia. 
Mor og søn fortæller hver deres histo-
rie og længsler.

KLASSIKERE

Exley, Frederick: 
En fans noter - fiktive 
erindringer (amerikansk)
Sort kat, 2019. - 414 sider.
Fred Exley vokser op 
i skyggen af sin halv-
berømte far. Han drøm-

mer om at blive en berømt forfatter, 
men hans had til sig selv og det omgiv-
ende samfund sender ham i stedet på 

én lang nedtur ind og ud af værtshuse 
og psykiatriske hospitaler.
Originaludgave: 1968.

Isherwood, Christopher:
Farvel til Berlin (engelsk)
Turbine, 2019. - 270 sider.
En ung engelsk forfat-
ter opholder sig i Berlin 
først i 1930’erne. Han 
omgås høj og lav, og 

bevæger sig rundt i det løsslupne og 
dekadente natteliv, hvor han bliver 
betaget af den flamboyante danser 
Sally Bowles. Samtidig kommer nazis-
men tættere og tættere på.
Originaludgave: 1939.

Nabokov, Vladimir: Pnin 
(russisk/amerikansk)
Turbine , 2019. - 263 sider.
Tragikomisk fortælling om eksil-
russeren Timofey Pnin, der i 1950’erne 
underviser i russisk litteratur på Wain-
dell College i USA.
Originaludgave: 1957.

Vesaas, Tarjei: Is-slottet (norsk)
Batzer, 2019. - 213 sider.
Roman om de to 11-årige piger Unn og 
Siss’ spirende venskab og Unns plud-
selige forsvinden i et vinterlandskab.
Originaludgave: 1963.
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DIGTE

Leth, Jørgen: Det bliver 
ikke væk (dansk)
Gyldendal, 2019. - 57 sider.
Med huller i hukom-
melsen mindes Jørgen 
Leth livet, fortiden og 
nutiden, mens døden 
langsomt nærmer sig.

GRAPHIC NOVELS

Drnaso, Nick: Sabrina (amerikansk)
Fahrenheit, 2020. - 203 sider.
Kvinden Sabrina forsvinder sporløst. 
Hun efterlader kæresten Teddy. Noget 
tid efter dukker en video op på de 
sociale medier, hvor man ser mordet 
på Sabrina. Men er den ægte og hvad 
kan man stole på i vores moderne 
samfund?

UDFORDRINGER

Aramburu, Fernando: 
Patria (spansk)
Gyldendal, 2019. - 626 sider.
Bittori og Miren har 
været venner hele livet, 
men da Bittoris mand 
begynder at modtage 

trusselbreve fra ETA krakelerer ven-
skabet. Fra den ene dag til den anden 
bliver venskab til fjendskab.

Al Aswany, Alaa: Jeg løb mod Nilen 
(egyptisk)
Hr. Ferdinand, 2019. - 505 sider.
Roman om den egyptiske version af 
det Det Arabiske Forår. Revolutionen 
i Egypten i 2011 skildres gennem en 
mosaik af forskellige karakterer med 
hver deres rolle i omvæltningerne.

Lacey, Catherine: Svar 
(amerikansk)
Turbine, 2019. - 327 sider.
Mary Parsons oplever 
stærke, uforklarlige 
smerter. En PAKing-
healer kan afhjælpe 

smerterne, men behandlingerne er om-
kostningsfulde. Derfor påtager Mary 
sig et job, hvor hendes sjæl og følelser 
vil blive ejet af en anden.

Lebedev, Sergej: Ved glemslens rand 
(russisk)
Palomar, 2018. - 305 sider.
Symbolladet og fabulerende roman om 
erindring og jagt på den fortid, som 
præger menneskene i dag - også selv 
om de ikke kender historien.

Llambías, Pablo: 
Zombierådhus (dansk)
Gyldendal, 2019. - 360 sider.
En samling af 98 tek-
ster, hvor 98 danske 
rådhuse har hver sit 
kapitel. Rådhusene og 

de gennemgående personer danner 
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rammen for noget, der minder om et 
apokalyptisk drama. Nutiden møder 
fortiden og fremtiden.

Luiselli, Valeria: De 
vildfarne børns arkiv 
(mexicansk)
Grif, 2019. - 387 sider.
Et par og deres to sam-
menbragte børn skal ud 
at rejse, da forældrene er 

dokumentarister. De undersøger flygt-
ningebørns rejse til USA og apaches-
tammen. I løbet af rejsen krydser flygt-
ningebørnene og familiens børn spor.

Obioma, Chigozie:
Fuglenes gråd 
(nigeriansk)
Klim, 2019. - 454 sider.
En fortælling om en 
mand der elsker for 
meget og om hans 

skytsånd der kæmper for hans sjæl.

Yu, Hua: Brødre (kinesisk)
Klim, 2019. - 587 sider.
Få historien om, hvordan Glatskalle 
Li og Song Gang blev brødre, kort før 
Kulturrevolutionen satte sine blodige 
spor i Kina, og hvordan de i årene efter 
tilpassede og udfordrede deres skæb-
ner i takt med de vilde forandringer i 
det kinesiske samfund.
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