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Adichie, Chimamanda Ngozi: 
Americanah 
Gyldendal, 2014. - 512 sider.
Ifemelu og Obinzi fra Nigeria er forelskede, 
men bliver splittede, da Ifemelu får et 
stipendium til USA, og Obinzi må leve som 
illegal immigrant i London. Begge opdager 
hvad det vil sige at være sort. Men hvad 
med kærligheden?

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

Alakoski, Susanna: Svinestierne
Gyldendal, 2007. - 257 sider.
Pigen Leena fortæller solidarisk, usenti-
mentalt og stærkt om livet i det splinternye 
sociale boligbyggeri i Ystad, hvor hendes 
forældres stigende alkoholforbrug langsomt 
men sikkert bringer familien i opløsning.

Allende, Isabel: Håbets 
rejsende
Hr. Ferdinand, 2020. - 339 
sider.
Dramatisk fortælling om 
Victor og hans gravide 
svigerinde Roser, der i 1939 
flygter fra general Francos 

tropper til Frankrig og videre til Chile med 
hjælp fra Pablo Neruda og hans chartrede 
skib Winnipeg. Til læsere af kærlighedsro-
maner og latinamerikansk litteratur.

Askov, Stine: Katalog over katastrofer.
Gyldendal, 2020. - 300 sider.
Om en almindelig pige med en ualmindelig 
familie i 1980’ernes Danmark.

Al Aswany, Alaa: Yacoubians hus
Hr. Ferdinand, 2007. - 266 sider.
I et stort boligkompleks i Cairo lever en 
række mennesker fra alle samfundets lag, 
hvis enkelte historier følges i et epos om 
kærlighed, magt og afmagt.

Atwood, Margaret: Tjener-
indens fortælling 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 
- 365 sider.
Ikonisk fremtidsvision 
fortalt af en kvinde, der er 
“tjenerinde” i et nyopstået 
regime. Hun har mistet alt 

i sit tidligere liv og lever nu som potentiel 
leverandør af babyer til magthaverne i et 
dystopisk samfund.

Auður Ava Ólafsdóttir: Ar
Batzer, 2018. - 249 sider.
Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen, 
og rejser til et fjernt krigshærget land for 
at begå selvmord. Men på Hotel Silence 
inddrages han i genopbygningen af huset 
og byen, og langsomt vender han tilbage til 
livet.

Barnes, Julian: Den eneste historie
Gyldendal, 2018. - 259 sideR.
Filosofisk roman, hvor den 19-årige hoved-
person forelsker sig i sin 48-årige gifte 
tennispartner. Han gennemlever alle forel-
skelsens kvaler, længsler og forløsninger, 
indtil skyerne trækkes sammen, og tabet 
lurer.

Barnes, Julian: Når noget slutter
Tiderne Skifter, 2011. - 167 sider.
Den midaldrende Tony arver en dagbog, 
som blev skrevet for 40 år siden af ven-
nen Adrian, der begik selvmord. Mens Tony 



venter på at modtage arven, hvirvles hans 
tanker ind i fortiden, og kendsgerningerne, 
som han måske slet ikke husker så præcist, 
begynder at rumstere.

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 køresto-
len og den nye fyr i blokken.

Blendstrup, Jens: Bombaygryde
Samleren, 2010. - 239 sider.
Leif taber i matador til sin far og skal der-
for i hæren. Leifs far mener nemlig, at det 
styrker unge mennesker. Desværre går det 
ikke helt som Leifs far havde regnet med.

Blæsbjerg, Kim: Rådhusklatreren
Borgen, 2008. - 385 sider.
Fabulerende familiekrønike fra det 20. år-
hundrede med William Lundstrøm, hans for-
fædre tre generationer tilbage og historien 
som omdrejningspunkt.

Brinkmann, Svend: Hvad er et menneske?
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 

Christensen, Lars Saabye: Byens spor
Grif, 2018-2019. - 3 bind.
Familien Kristoffersen og deres naboer og 
bekendte fra ejendommen Kirkeveien 127 

i Oslo bliver fulgt i efterkrigsårene 1948-
1951. Det er en tid med håb og drømme, men 
også med sorg og modgang 

Clark, Mathilde Walter: Lone Star.
Politiken, 2018. - 426 sider.
Da Mathildes stedfar dør, sætter det tanker 
i gang om hendes biologiske far fra Texas, 
og hun går i gang med at skrive den bog 
om sin far, som hun altid har vidst, at hun 
skulle skrive.

Colling Nielsen, Kaspar: Den danske 
borgerkrig 2018-24
Gyldendal, 2013. - 222 sider.
Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser 
borgerkrigen med drab, selvtægt, sam-
menbrud og kaos til følge. 450 år senere 
fortæller rigmanden, der ved hjælp af stam-
celler stadig er i live, om sine tanker, tab 
og oplevelser til sin talende hund og lever 
samtidig et tumultarisk og dekadent liv i 
rigdom sammen med venner, som løbende 
fortæller hinanden utrolige historier om 
psykisk syge bjørne og meget mere.

Cusk, Rachel: Omrids
Rosinante, 2019. - 254 
sider.
Faye-trilogien, bind 1
Under et ophold i Athen 
falder den unavngivne kvin-
delige forfatter i snak med 
en lang række mennesker. 

Alle har en historie på hjerte, en historie om 
menneskelige dilemmaer, skilsmisser, børn, 
parforhold, identitet og kunst.

Dicker, Joël: Bogen om Baltimore-familien
Rosinante, 2016. - 469 sider.
Marcus’ egen middelklassefamilie er ikke 
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nær så tiltrækkende som onklens familie i 
Baltimore - velhavende, overskudsagtig og 
med plads til Marcus. Sammen med sine 
fætre er han lykkelig som en del af den 
tætte, uovervindelige Goldman-trio. Intet 
kan gå galt.

Doerr, Anthony: Alt det lys 
vi ikke ser
Politiken, 2015. - 557 sider.
Roman om den tyske soldat 
Werner, som er ekspert i 
at opspore radiotransmis-
sion, den blinde franske 
pige Marie-Laure, og eft-

ersøgningen af en uvurderlig juvel under 2. 
verdenskrig.

Eika, Jonas: Efter solen
Basilisk, 2018. - 159 sider.
Noveller om en række personer, der, vid-
ende eller uvidende, deltager i afviklingen 
af denne verden og i forberedelsen til den 
der skal komme.
Motager af Nordisk Råds Litteraturpris.

Einar Már Guðmundsson: Pasfotos
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.

Einar Már Guðmundsson, Universets engle
Vindrose, 2006. - 221 sider.
Psykologisk skildring af en skizofren ung 
mands ensomme tilværelse, hans lammende 
familietraumer, de få møder med lykken og 
hele hans oplevelse af virkeligheden som 
splintret og vanvittig.

Ejersbo, Jakob: Liberty
Gyldendal, 2009. - 711 sider.
13-årige Christian kommer til Tanzania med 
sin far og bliver venner med den indfødte 
Marcus. Da han efter et ophold i Danmark 
vender tilbage for at realisere drømmen om 
et diskotek sammen med Marcus, får kultur-
forskellene fatale følger.

Elton, Ben: To brødre
Turbulenz, 2014. - 609 sider.
To drenge, en arier og en 
jøde, fødes som brødre på 
den samme dag i Berlin. 
I begyndelsen har deres 
oprindelse ingen betydn-
ing, men efterhånden som 

den politiske agenda ændrer sig, bliver de 
tvunget til en række fatale beslutninger.

Fagerholm, Monika: Hvem slog bambi ihjel?
Turbine, 2020. - 258 sider.
En massevoldtægt, to dødsfald og tre 
unge, der forsøger at finde fodfæste i livet 
på trods af voldsomme hændelser. Bid for 
bid afdækkes hændelser, motiver og kon-
sekvenser i deres liv.

Fastrup, Karen: Hungerhjerte
Gyldendal, 2018. - 276 sider.
Selvbiografisk roman om personligheds-
forstyrrelsen borderline. Karens psykiske 
sygdom eskalerer og hun bliver indlagt på 
et psykiatrisk center. Med klip til barndom-
shjemmet i 1970’erne fortælles om at være 
i terapi.

Ferrante, Elena: Voksnes løgnagtige liv
C&K, 2020. - 421 sider.
Giovanna lever i en tilsyneladende harmo-
nisk og kærlig familie, der deler hendes 
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interesse for litteratur og filosofi. Harmo-
nien brydes, da forældrene bliver skilt og 
Giovanna havner i en stor eksistentiel krise, 
der får hende til at vende blikket indad og 
reagere udad.

Ferrante, Elena: Min geniale veninde  
C&K, 2014. - 384 sider 
Elena og Lila vokser op i et fattigt voldeligt 
kvarter i Napoli i 1950’erne. De skiller sig 
ud ved deres intelligens, og selv om drøm-
men om en bedre fremtid fører dem i for-
skellige retninger, udvikles deres venskab 
hele tiden 

Flatland, Helga: 
En moderne familie
Turbine, 2018. - 261 sider.
Sverre fylder 70 år, invit-
erer familien med til fejring 
i Italien og meddeler der, 
at Torill og han skal skilles 
efter fyrre års ægteskab. 

De tre voksne børn fortæller på skift om 
skilsmissens konsekvenser for deres liv.

Foss, Kristian Bang: Frank vender hjem
Gyldendal, 2019. - 379 sider.
Frank, fra en fattig arbejderfamilie, møder 
på universitet Thea, der kommer fra en rig 
familie. De bliver kærester og venter barn. 
Kort inden termin forsvinder Frank, og da 
han kommer hjem er det med en meget us-
andsynlig historie.

Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi
Gyldendal, 2012. - 229 sider.
Asger mister alt og må tage et job som 
handicaphjælper hos den kronisk syge og 
hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler 
Asger til at tage med ham til Marokko så 

han kan blive kureret for alle sine lidelser, 
men turen går ikke helt som planlagt.

Foss, Kristian Bang: Stormen i 99
Gyldendal, 2008. - 245 sider.
En beskrivelse af en samling mennesker, 
der tilfældigvis arbejder sammen på et 
tøjlager på Amager.

Fredriksson, Anna: Mellem himmel og hav
Cicero, 2019. - 394 sider.
Sally flytter til Kivik i Skåne for at komme 
tættere på sin datter og blive den mor, hun 
aldrig selv havde. Til hendes store chok bor 
også hendes egen mor i byen.

Friis, Agnete: Sommeren med Ellen
People’sPress, 2017. - 312 sider.
Jakob får et opkald fra en gammel bekendt 
fra en fjern fortid. Det får ham til at rejse 
tilbage til Østjylland hvor han voksede op. 
Samtidig klippes der tilbage til sommeren 
1978, hvor den unge Jakob oplever en vild 
sommer - grunden til at han nu kommer 
tilbage.

Gazan, Sissel-Jo: Hvide 
blomster
Politiken, 2020. - 506 
sider.
I takt med at teenageren 
Jenny vokser op og mister 
barndommens uskyldighed, 
må hun lære, at man ikke 

altid kan stole på de voksne, og at svigt og 
løgne findes side om side med kærlighed 
og sandhed. Kan man lide velskrevne, men 
grumme fortællinger om svigt og hævn, 
så vil denne roman være et spændende 
bekendtskab.
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Gazan, Sissel-Jo: Blækhat
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 541 sider.
Rosa vokser op i 1980’ernes Aarhus hos 
sin mor, der er svampeekspert, og bøssen 
Krudt, der er kunstner. Mange år efter 
bliver en kvinde forgiftet med svampe - er 
der en sammenhæng?

Grue, Anna: Italiensvej
Politiken, 2015. - 469 sider.
I 1958 kommer en ung ital-
iensk kvinde med et spæd-
barn til København for at 
skabe sig en tilværelse i sin 
mors hjemland. Men hvorfor 
er hun nærmest på flugt? 
Og hvad med kærligheden?

Gräs, Ulrik: Lido
Tiderne Skifter, 2006. - 292 sider.
Buller, Tue, Tino og Tor vokser op i 
1950’erne i en jysk provinsby. De har 
forskellig social baggrund, men fælles 
drømme og fælles problemer med fædrenes 
generation.

Grøndahl, Jens Christian: Tit er jeg glad
Gyldendal, 2016. - 143 sider.
70-årige Elinor, som netop er blevet enke, 
ser tilbage på de valg hun har truffet i livet, 
konfronterer en skygge fra fortiden, og gør 
op med sine voksne og selvoptagede børn.

Guldager, Katrine Marie: Det samme og 
noget helt andet
Politiken, 2021. - 451 sider.
Da Katrine Marie Guldagers far dør i en 
ulykke, udløses en lang række konflikter. 
En arvestrid, tavse magtkampe og usunde 
relationer ser dagens lys. Til læsere af ro-
maner om familien og stærke kvinder samt 

Guldagers faste læserskare.

Guldager, Katrine Marie: 
Et rigtigt liv
Gyldendal, 2019. - 284 sider.
Filip vokser op i en velhaven-
de familie og gør lynkarriere 
som jurist, men hvem skal 
han vælge som ægtefælle 
for at få det helt rigtige liv?

Guldager, Katrine Marie: Bjørnen
Gyldendal, 2018. - 172 sider.
Vibse, gymnasielærer i 50’erne, fyret fra 
gymnasiet pga. samarbejdsproblemer, dat-
teren 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.

Guldager, Katrine Marie: En uskyldig fami-
lie
Politiken, 2016. - 298 sider.
Fra en oprørsk opvækst i en venstreorien-
teret sydfynsk familie opnår Frederik suc-
ces på det brølende finansmarked i USA. 
Drømmen er opnået, men usikkerhed, sky-
ldfølelse og tvivl i forhold til forældre og 
søskende lægger sig som en spændetrøje 
omkring ham.

Guldager, Katrine Marie: Ulven
Gyldendal, 2010. - 283 sider.
Leonora og Henry vokser op i tiden omkring 
2. verdenskrig, men det er ikke altid nemt at 
leve sammen i en familie, og Henrys had til 
sin lillesøster får alvorlige konsekvenser.

Haller, Bent: Når krigen slutter
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 438 sider.
Edith har netop fået en tjenesteplads i 
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Frederikshavn, da Danmark bliver besat i 
1940. Byen vrimler med besættelsestrop-
per, og Edith møder soldaten Helmut. De 
skjuler forbindelsen, men den får følger - 
også flere end hun aner.

Haller, Bent: Abelone på 
Bangsbo
Lindhardt og Ringhof, 2017. 
- 366 sider.
Den unge Abelone kommer 
i huset på godset Bangsbo 
i Nordjylland i slutningen 
af 1890’erne. Godset er 

samlingspunkt for datidens store danske 
kunstnere og her kan alting ske.

Haller, Bent: Den ottende bonde
Samleren, 2007. - 271 sider.
På slægtsgården i Nordjylland sidder den 
90-årige Anton og ser tilbage på sit liv, 
som har været slidsomt, og hvor den domi-
nerende moder, som blev 100 år, totalt har 
domineret hans tilværelse.

Hannah, Kristin: Nattergalen
Cicero, 2016. - 451 sider.
Nazisternes besættelse ændrer livet for 
de to franske søstre Isabelle og Viviane. På 
hver deres måde må de klare livet, men de 
redder også begge livet for andre.

Helle, Helle: Bob
Gutkind, 2021. - 156 sider.
Så flytter Bob og hun til Vanløse i en et-
værelses med stavparket ovenpå tanken. 
Bob bar næsten alt. Stilistisk forfinet roman 
om en ung mand og hans rodløse liv til 
de mange læsere af forfatterskabet, og til 
læsere af litteratur om hverdagsliv.

Helle, Helle: de
Rosinante, 2018. - 156 sider.
Lolland i 1980’erne, med en 16-årig piges 
blik fortælles om hverdagen på gymnasiet 
og hjemme i lejligheden sammen med 
moren. Om alt det de kan dele, men også om 
morens sygdom og det, der ikke findes ord 
for.

Helle, Helle: Hvis det er
Samleren, 2014. - 143 sider.
To løbere render ind i hinanden i en stor 
jysk skov. De er faret vild og kommer til at 
tilbringe to dage sammen i den vilde danske 
natur.

Helle, Helle: Ned til 
hundene
Samleren, 2009. - 157 sider.
Fortælleren har forladt sin 
mand og møder tilfældigt 
Putte og John, som hun 
nærmest flytter ind hos. 
Alt virker tilsyneladende 

harmonisk, men alligevel mærkes en ude-
finerbar smerte under idyllen og hjælpsom-
heden.

Helle, Helle: Rødby-Puttgarden
Samleren, 2005. - 174 sider.
Skildring af søstrene Jane og Tines liv 
som ekspeditricer i parfumeriet på Rødby-
Puttgarden-færgen engang i 1980’erne. Et 
jævnt, almindeligt og ufarligt liv, sådan set.

Helle, Merete Pryds: Folkets skønhed
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 428 sider.
Marie vokser op på Langeland i 1930’erne 
i et forarmet miljø, der ikke levner mange 
muligheder for de unge, som ønsker sig 
et andet liv end forældregenerationen. 
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Ægteskabet med Otto bliver et springbræt 
til storbyen og fremskridtet.

Helle, Merete Pryds: Hej menneske
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 195 sider.
Under udgravning af en jordansk stenal-
derlandsby bliver arkæologen Edith stuk-
ket af en skorpion. I en uges febervildelse 
væver hun stenalderens landsbyliv, civili-
sationens opståen og nutiden sammen i et 
smukt mønster.

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 barndom og ungdom 
været? Hvilke forestillinger 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?

Helle, Merete Pryds: Oh, Romeo
Rosinante, 2006. - 126 sider.
Efter et tilfældigt møde forelsker Julie, 
dansk studerende, og Romeo, pakistansk 
indvandrer, sig. Julies far og bror hader in-
dvandrere, og Romeos familie er ved at gifte 
ham bort. Som hos Shakespeare findes der 
ingen lykkelig slutning.

Helle, Merete Pryds: 
Vi kunne alt
Lindhardt og Ringhof, 2018. 
- 342 sider.
Merle vokser op i 1970’erne 
i Værløse. Hun har det 
svært i skolen og der-
hjemme, hvor familien er 

ved at gå i opløsning med en syg mor og en 
ustabil far.

Helleberg, Maria: Kvinderne fra Thy
Samleren, 2016. - 381 sider.
Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, 
der tager kampen op for at få et bedre liv på 
landet i Thy omkring år 1900.

Helleberg, Maria: 
Søstrene fra Thy
Rosinante, 2019. - 430 sider.
De to søskende Gerda og 
Ruth er blevet voksne og 
lever to meget forskellige 
liv. Gerda får en læreplads 
i en boghandel i Thisted og 

Ruth lever det vilde liv i København med 
jazz og dans og indleder et farligt forhold 
til en SS-officer.

Helleberg, Maria: Sommerfugl
Bibelselskabet, 2018. - 567 sider.
Ingerd bliver i 1490 bortgiftet til Norges 
førstemand, som lærer hende at begå sig 
i det politiske magtspil. En viden hun gør 
brug af, da hun bliver alene med de fem 
døtre og skal spille sine kort rigtigt under 
reformationens omvæltninger.

Hesselholdt, Christina: Vivian
Rosinante, 2016. - 200 sider.
Biografisk roman om den amerikanske ga-
defotograf Vivian Maier (1926-2009). Hun 
passer rige folks børn og fotograferer ved 
siden af i tusindvis af folk på gaden. Vivian 
er speciel, og kun ved et tilfælde kommer 
billederne til offentlighedens kendskab.

Holm, Benn Q.: Asfalt og blomster 
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 394 sider  
I 1972 bliver den enlige mor Alice Hansen 
fundet myrdet i en gyde i København. Alice 
efterlader sig en lille søn, og mordet bliver 
aldrig opklaret.
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Holst, Hanne-Vibeke: Knud, den store
Gyldendal, 2013. - 577 sider.
Knud Holst (1936-1995) vokser op i et 
indremissionsk hjem i Vendsyssel. Han opd-
ager sin lyst til og sit talent for at skrive, 
og får både sin Kirsten og et anerkendt 
forfatterskab. Men det krakelerer og lang-
somt begynder både kærlighed og litterær 
anerkendelse at falde fra hinanden.

Holst, Hanne-Vibeke: Som pesten
Gyldendal, 2017. - 685 sider.
Som nyansat læge i WHO i Geneve får 
danske Karoline Branner sin sag for, da 
der udbryder en dødelig influenzapandemi. 
Hun må kæmpe en hård kamp mod politiske 
intriger, medicinalindustrien og sin egen 
mand.

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.

Holst, Kamilla Hega: På træk
Samleren, 2015. - 293 sider.
Roman, der beskriver en ung kvindes per-
sonlige deroute i en blanding af sex, svigt 
og hykleri.

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 senere læser S.H. 
sin dagbog fra dengang, og det giver hende 

anledning til at kigge tilbage på sit liv og 
sit yngre jeg.

Høeg, Peter: Gennem dine 
øjne
Rosinante, 2018. - 361 sider.
Peter vil hjælpe sin selv-
mordstruede ven, Simon. 
Han tager kontakt til Lisa, 
som forsker i at gå ind i 
bevidstheden. Sammen 

rejser de tre tilbage til deres fælles børne-
havetid, og genoplever hvordan de kunne 
ændre virkeligheden ved at gå ind i andres 
drømme.

Jacobsen, Roy: De usynlige
Rosinante, 2014. - 215 sider.
Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i Nor-
dnorge, hvor naturen råder, og hvor der skal 
arbejdes hårdt for eksistensen  
Samhørende:  De usynlige, Hvidt hav, Rigels 
øjne.

Jacobsen, Roy: Hvidt hav
Rosinante, 2016. - 211 sider.
Under 2. verdenskrig vender Ingrid hjem til 
den øde barndomsø Barrøy, men et skibs-
forlis betyder dog en ekstra beboer på øen, 
og uventet kærlighed opstår mellem dem.

Jacobsen, Roy: Rigels øjne
Rosinante, 2018. - 206 sider.
I 1946 lever Ingrid stadig på øen Barrøy, 
med sin datter Kaja. Kajas far er den skib-
sforliste russer som forsvandt pludselig, så 
Ingrid begiver sig af sted med Kaja for at 
finde ham igen. På sin vej møder hun mange 
skæbner.
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Jensen, Carsten: Vi, de druknede
Gyldendal, 2006. - 693 sider.
En beretning om 4 generationer af sømænd 
fra skipperbyen Marstal i det 19. århun-
drede, som satte livet på spil på verden-
shavene, og om konsekvenserne for de 
efterladte.

Jensen, Peder Frederik: 
Det Danmark du kender
People’sPress, 2020. 
- 275 sider.
Den unge fremadstræbende 
Niels fra samfundets bund 
og borgmester Morten 
Jørgensen støder fatalt 

sammen en tidlig morgen på en landevej på 
Lolland. For alle der holder af samtidsro-
maner med noget på hjerte.

Jepsen, Erling: Erna i krig
Gyldendal, 2018. - 308 sider.
Sønderjyske Erna tager sammen med sin 
søn Kalle til fronten, da han indkaldes til 
tysk krigstjeneste under første verdenskrig. 
Med underfundig humor fortælles om Ernas 
bidrag til at tyskerne taber krigen.

Jepsen, Erling: Gramhavet
Gyldendal, 2016. - 234 sider.
Der foregår meget under overfladen i 
sønderjyske Gram. Mælkemandens søn 
Erling klarer sig igennem med lige dele 
snedighed og naivitet. Søsteren er i 
familiepleje, fasteren tror hun er Jesus og 
faderen spekulerer på om sønnen bliver 
homoseksuel.

Jessen, Anna Elisabeth: Om hundrede år - 
en sønderjysk familiekrønike
Rosinante, 2019. - 414 sider.

En stor familiehistorie fortalt fra skiftende 
perspektiver i hundrede nedslag - et for 
hvert år fra 1914 til 2014.

Jessen, Ida: Kaptajnen og Ann Barbara
Gyldendal, 2020. - 501 sider.
Historisk roman om de første, der opdyrk-
ede heden i 1700-tallet. En art dansk west-
ern om den enlige nybygger, der begynder 
et liv helt fra bunden af og selv skal skabe 
alt. For voksne læsere af historiske dramaer.

Jessen, Ida: Telefon
Gyldendal, 2018. - 162 sider.
Lisa er tilknyttet en telefontjeneste, som 
ensomme og selvmordstruede mennesker 
kan ringe anonymt til. En aften ringer en 
desillusioneret og livstræt kvinde, som det 
viser sig, at Lisa kender fra år tilbage, hvor 
hendes 7-årige søn blev dræbt af en flugt-
billist.

Jessen, Ida: En ny tid
Gyldendal, 2015. - 208 
sider.
Thyregod, 1927. Lilly er 50 
år og netop blevet enke. I 
sin dagbog ser hun tilbage 
på sit barnløse ægteskab 
med den knarvorne læge 

Bagge og på alt det, der kunne være blevet 
anderledes, hvis hun havde truffet nogle 
andre valg.
Samhørende: En ny tid, Doktor Bagges ana-
grammer.

Jessen, Ida: Doktor Bagges anagrammer
Gyldendal, 2017. - 156 sider.
Thyregod, sidst i 1920’erne. Lægen Vi-
gand Bagge er dødeligt syg, og om natten 
skriver han og tænker tilbage på sit liv. Ikke 
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mindst på sin mor, sit virke som læge og sit 
ægteskab.

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

Jungersen, Christian: Du forsvinder
Gyldendal, 2012. - 464 sider.
Mias mand, privatskolelederen Frederik, 
får konstateret en hjernesvulst og ændrer 
fuldstændigt personlighed. Da det viser sig, 
at han har bedraget skolen for millioner, går 
Mia ind i kampen for at få ham frikendt. Hun 
bliver i tvivl om, hvad der er hans egentlige 
personlighed.

Kirkeby Hansen, Lotte: 
De nærmeste
Rosinante, 2019. - 205 sider.
Eva, Anna og Christian skal 
tømme deres barndom-
shjem efter faderens død og 
moderens selvmord. De tre 
søskende sørger forskelligt 
og gamle hemmeligheder og 

sårede følelser ændrer deres opfattelse af 
fortiden, dem selv og hinanden.

Kline, Christina Baker: Pigen uden navn
Gad, 2016. - 326 sider.
Vivian er 91 og Molly 17, og har begge været 
plejebørn og oplevet svigt, savn og længsel 
mod at høre til i en familie. De mødes i 
Vivians hus i Maine, og hvor umage de end 
synes at være, opstår der et livsbekræf-
tende venskab mellem dem.

Knausgård, Karl Ove: Morgenstjernen
Lindhardt og Ringhof, 2020. - 665 sider.
Stort anlagt kollektivroman, hvor den plud-
seligt opståede morgenstjerne står som 
den samlende figur på himlen over Bergen 
og bogens personer. Knausgårds fans og 
læsere af velskrevne fortællinger med 
mange lag vil ikke blive skuffede.

Kosović, Birgithe: Det dobbelte land
Gyldendal, 2010. - 252 sider.
I en række erindringsglimt genoplever Mi-
lovan sit eget liv og de valg, han har truffet, 
som er tæt forbundet med hans egen og 
slægtens historie, og dermed også Jugo-
slaviens historie i det 20. århundrede, helt 
frem til borgerkrigen i 1991.

Lagerlöf, Selma: En herregårdshistorie
Gyldendal, 2006. - 173 sider.
Skæbnefortælling om godsejersønnen Gun-
nar Hede der bliver vanvittig af modgang i 
livet, men reddes af den purunge Ingrid med 
de strålende øjne og det rene hjerte.

Lee, Harper: Dræb ikke en sangfugl
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 365 sider.
En ni-årig pige fortæller om livet i en lille 
sydstatsby og om sin fars indsats som sag-
fører for en uskyldigt anklaget sort.

Leine, Kim: Profeterne i 
Evighedsfjorden
Gyldendal, 2012. - 525 sider.
Den unge norsk-danske 
præst Morten Falck rejser 
i 1787 til Sukkertoppen i 
Grønland for at missionere. 
Mange voldsomme oplevel-

ser venter ham, og efterhånden geråder han 
i tvivl om sig selv og sit virke.
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Lindstrøm, Merethe: Fra vinterarkiverne
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.

Lindstrøm, Merethe: Dage i stilhedens 
historie
Tiderne Skifter, 2012. - 219 sider.
Et midaldrende ægtepar lever i en verden af 
tavshed og fortielse. Bag overfladen og ig-
ennem antydningens kunst skjuler sig dog 
en afgørende familiesandhed med rødder 
tilbage til Nazityskland.

Lish, Atticus: Forberedelse 
til næste liv
Politiken, 2016. - 526 sider.
Den kinesiske, illegale 
immigrant Zou Lei søger 
i New York en vej ud af 
håbløsheden gennem hårdt 
arbejde i usle køkkener 

og ved styrketræning. En dag møder hun 
den psykisk syge krigsveteran Skinner der 
værdsætter hendes styrke og omsorg.

Lund, Karsten: Christas to forlovelser
Gyldendal, 2016. - 380 sider.
Christas forlovede vender ikke tilbage fra 
1. verdenskrig. I stedet bliver hun gift med 
hans soldaterkammerat og kommer til at 
leve et overklasseliv i Kolding. Som enke 
finder hun ud af, at hun har levet på en 
løgn.

Lundberg, Ulla-Lena: Is
Gyldendal, 2013. - 370 sider.
En ung præst og hans lille familie kommer 

i 1946 til den yderste skærgård i Åland-
søerne, hvor han har fået embede. De lever i 
ægteskabelig lykke, men så brister isen, og 
alt er pludselig ulykke.

Løn, Anne Marie: Serafia
Lindhardt og Ringhof, 2005. - 310 sider.
Varm og solidarisk skildring af Vernas 
tilværelse med fire børn af diverse fædre, 
set i tilbageblik nu hvor hun, gammel og 
skrøbelig, herser med Palle, den næstæld-
ste, i et gensidigt afhængighedsforhold, 
blufærdigt dækket under en hvas omgang-
stone.

Madsen, Svend Åge: Af den anden verden
Gyldendal, 2017. - 533 sider.
En flok flygtende kz-fanger uden hukom-
melse havner på en øde kyststrækning. 
Sammen bygger de sig selv og et nyt sam-
fund op, mens fortiden spøger fra kz-lejren.

Mankell, Henning: Italienske sko
Gyldendal, 2008. - 284 sider.
Frederik Welin er pensioneret og bor i vris-
sen, selvvalgt isolation på en lille ø. Hans 
liv ændres totalt, da en gammel kæreste 
dukker op.

Marstrand-Jørgensen, 
Anne Lise: Margrete I
Gyldendal, 2020. - 598 sider.
Med overblik og politisk list 
lykkes det den unge Mar-
grete, datter af Valdemar 
Atterdag, at blive dronning 
i hele Norden og en af mid-

delalderens mest magtfulde skikkelser. For 
læsere af historiske romaner.
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Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: 
Hildegard
Gyldendal, 2 bind. 397 + 482 sider.
Biografisk roman om middelaldermystik-
eren, komponisten, abbedissen og meget 
mere, Hildegard von Bingen (1098-1179).

Mondrup, Iben: Tabita
Politiken, 2020. - 353 sider.
I 1960’erne tager Eva og 
Berthel to børn med sig fra 
Grønland, som de adopterer. 
Børnenes savn er stort og 
de voksnes forhold til hin-
anden er skrøbeligt. Alt er 

ikke idyl og især forskel i kultur er svær.

Mondrup, Iben: Vi er brødre
Gyldendal, 2018. - 547 sider.
Brødrene Poul og Jens vokser op i Nordjyl-
land i årene efter 2. verdenskrig. Deres far 
deltog i modstandsbevægelsen, og hans 
oplevelser præger familien. Brødrenes 
forskellige opfattelse af familien og verden 
omkring dem truer med at splitte familien.

Mondrup, Iben: Godhavn
Gyldendal, 2014. - 263 sider.
Tre danske søskende vokser op i Grønland 
i 1970’erne. Venskaber og naturen betyder 
meget for dem, og efterhånden også det 
andet køn.

Mondrup, Iben: Karensminde
Gyldendal, 2016. - 311 sider.
Jens og Karen er efter mange år i Grønland 
flyttet tilbage til Danmark, hvor deres vok-
sne børn har boet længe. Da Jens får en 
hjerneblødning og bare ligger hen, kommer 
stærke følelser i spil, og familiemedlem-
mernes forhold til hinanden bliver forskubbet.

Munro, Alice: Livet
Gyldendal, 2014. - 308 sider.
Noveller, der kredser om mennesker, deres 
følelser og relationer til hinanden. Om det 
almindelige hverdagsliv, hvor en skelsæt-
tende begivenhed præger personernes 
livsforløb eller selvopfattelse. Dertil fire 
delvist selvbiografiske noveller om Alice 
Munros egen barndom og familie.

Murakami, Haruki: Mordet på komman-
danten
Klim, 2 bind. 423 + 447 sider.
En helstøbt og genkendelig Murakami 
fortælling med mystik, liv, død, kunst og 
kærlighed i fokus.

Murakami, Haruki: Mænd 
uden kvinder
Klim, 2015. - 210 sider.
Syv noveller, der bevæger 
sig på flere realplaner, og 
som alle kredser om den 
svære kærlighed. Om mænd 
der er uden kvinder, der 

suppleres af kvinder og forelskes i kvinder. 
Men også om både mænd og kvinder der er 
ensomme og isolerede.

Murakami, Haruki: 1Q84
Klim, 3 bind.
Aomame er en 30-årig smart pige, uddan-
net kampsportsinstruktør, men arbejder p.t. 
som lejemorder. Tengo er matematiklærer 
med forfatterdrømme. Han skal omskrive 
en sær 17-årig piges sære historie. Begge 
hovedfigurer oplever, at deres virkelighed 
forvrides let, hvad påvirker deres virke-
lighed?
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Murakami, Haruki: Kafka på stranden
Klim, 2007. - 459 sider.
I nutidens Japan forenes to skæbner tilfæl-
digt: den unge Kafka Tamura, en intellek-
tuel, der føler sig hjemme i et bibliotek og 
den gamle Nakata, en analfabet, der elsker 
naturen og kan tale med katte. Ved mødet 
genopstår deres historier på magisk vis.

Müller Nielsen, Carsten: De døde fylder 
dagene med en smag af mønter
Jensen & Dalgaard, 2019. - 173 sider.
En russisk mand betaler en prostitueret for 
at tale med ham en hel nat på en bar. Det 
bliver en samtale om Tjernobylulykken, 
opvækst, kærlighed og tab.

Mytting, Lars: Søsterklokkerne
Cicero, 2019. - 444 sider.
Astrid, en ung stærk kvinde, bor i en lille 
norsk bygd, hvor frosten bider hårdt i de 
lange vintre. Den nye præst er tiltræk-
kende, den tyske arkitekt Gerhard 
endnu mere. Over det hele våger den gamle 
stavkirkes klokker, men nye tider er på vej.

Mytting, Lars: Svøm med 
dem som drukner 
Rosinante, 2015. - 442 sider.
Siden forældrene blev dræbt 
i en fransk skov, har Edvard 
boet på bedsteforældrenes 
gård i de norske fjelde. Da 
bedstefaren dør, sidder han 

tilbage med mange ubesvarede spørgsmål 
om familiehistorien, der efterhånden åben-
barer fortielser og tragedier.

Niemi, Mikael: At koge bjørn
Modtryk, 2018. - 423 sider.
På baggrund af den virkelige historie om 

vækkelsespræsten Lars Levi Læstadius, 
fortælles om række dramatiske mord i den 
lille Nordsvenske by Pajala i 1800 tallet.

Nordenhof, Asta Olivia: Penge på lommen
Basilisk, 2020. - 170 sider.
Ægteparret Kurt og Maggie har efter barske 
erfaringer med livet, fundet sammen i et 
ægteskab på godt og ondt. Mens Maggie er 
faret vild i kærligheden, leder Kurt efter en 
god investering.

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 fyrrerne 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.

Oksanen, Sofi: Renselse
Rosinante, 2010. - 359 sider.
Den gamle estiske bondekone, Aliide finder 
det unge traffickingoffer, Zara, livløs på sin 
gårdsplads. Forbindelserne mellem de to 
kvinder afdækkes langsomt, og en tragisk 
familiehistorie tilbage fra Sovjettiden om at 
miste sin frihed og sin krop, åbenbares.

Olsson, Linda: Det gode i dig
Aronsen, 2011. - 221 sider.
Marion bor alene på New Zealand, men mø-
det med drengen Ika får fortrængte minder 
frem i lyset. Drengen bliver mishandlet og 
det får Marion til at tænke på sin egen for-
færdelige barndom, der indebar en tragisk 
adskillelse fra hendes elskede lillebror.
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Omar, Sara: Dødevaskeren
Politiken, 2017. - 321 sider.
Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i 
Danmark, og bogen følger hende begge 
steder. Uanset geografisk placering er 
fællesnævneren dog, at hun lever et liv i 
undertrykkelse og vold - alene fordi hun er 
af hunkøn.

Owens, Delia: Hvor flodkrebsene synger
Gyldendal, 2019. - 373 sider.
Den smukke, men udstødte Kya Clark er 
opvokset i ensomhed i marsken i 1950’er-
nes North Carolina og i den nærliggende 
landsby kaldes hun marskpigen. Da den 
lokale skørtejæger findes død, mistænkes 
Kya for mordet.

Pamuk, Orhan: 
Den rødhårede kvinde
Gyldendal, 2019. - 254 sider.
Den 16-årige dreng Cem 
hyres som brøndgraver nær 
Istanbul i 1980’erne. Et stort 
svigt og en kærlighed-
saffære, trækker skæbn-

etråde langt frem i tiden. En lignelse om 
traditioner og modernitet, om øst og vest, 
om familie og kærlighed, over en 30 årig 
periode i Tyrkiet.

Pamuk, Orhan: Dette fremmede i mig
Gyldendal, 2016. - 639 sider.
En familiekrønike hvor vi følger 
gadesælgeren Mevlut Karatas liv og famil-
iens tilværelse i Istanbul og omegn.

Pape, Morten: Guds bedste børn
Politiken, 2018. - 437 sider.
En ung mand bliver dræbt på Holm-
bladsgade på Amager af to andre unge. 

Nogen tror motivet er racistisk, andre at det 
er umotiveret vold. Men helt sikkert er det, 
at alle implicerede har et hårdt liv.

Petterson, Per: Mænd i min situation
Batzer & Co, 2019. - 298 sider.
Arvid Jansen går omkring i Oslo og for-
søger at udfylde tomrummet efter sin 
fraskilte kone og deres tre døtre. Nattelivet 
i Oslo besøger han hyppigt, mens hans børn 
glider længere og længere væk.

Petterson, Per: Jeg nægter
Batzer & Co, 2013. - 287 sider.
Tommy bliver banket sønder og sammen af 
sin far og er bedste venner med Jim. Ven-
skabet glider ud, og deres liv går i hver sin 
retning. 35 år senere mødes de tilfældigt 
igen.

Pilgaard, Stine: 
Lejlighedssange
Samleren, 2015. - 217 sider.
En ung kvinde flytter med 
sin kæreste ind i en an-
delslejlighed i Århus. Hun 
laver lejlighedssange og 
kommer derigennem tæt på 

de andre beboere i foreningen. Med humor 
fortæller hun om skæbner og møder i da-
gligdagen.

Pilgaard, Stine: Min mor siger
Samleren, 2012. - 167 sider.
Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet 
smidt ud af sin (pige)kæreste. Hun flytter 
hjem i præstegården til faderen. Med megen 
selvironi berettes om den dominerende mor, 
byture med veninden og besøg hos lægen.
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Plambeck, Dy: Til min 
søster
Gyldendal, 2019. - 283 sider.
Søstrene Aya og Andrea 
kører til Sverige med et 
haglgevær og Ayas to-årige 
datter Nola i bilen. Andrea 
har forladt sin voldelige 

kæreste, og Aya skal tale om J.P. Jacobs-
ens ungdomsveninde Anna ved en historisk 
konference.

Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per
Gyldendal, 818 sider.
Udviklingsroman fra 1863 til omkring 1900 
om den jyske præstesøn Per Sidenius’ 
søgen efter det lykkelige liv. Efter en svær 
opvækst i det religiøse hjem vælger Per i 
protest at studere til ingeniør i København 
og kappe enhver forbindelse til familien. I 
hovedstaden kaster han sig derefter ud i 
livet som åbner sig i alle dets afskygninger 
og møder kærlighedens mange ansigter.

Rachman,  Tom: Den italienske mester
Politiken, 2019. - 345 sider.
Charles Bavinsky er søn af en excentrisk 
kunstner, hvilket påvirker hele hans livsfor-
løb. Trods farens egoistiske adfærd elsker 
Charles ham ubetinget og forsøger på alle 
måder at opnå farens anerkendelse. Han-
dlingen udspiller sig fra 1955-2018.

Ragde, Anne B.: En tiger for en engel
Rosinante, 2011. - 260 sider.
Den 8-årige Lotte fortæller om sine oplev-
elser, da forældrene bliver skilt, om svigt 
af kammerater og en ny veninde, livet alene 
med mor, sporadiske besøg hos far og en 
dejlig lang sommerferie på landet hos far-
mor og farfar.

Ragde, Anne B.: Arseniktårnet
Rosinante, 2009. - 438 sider.
Med den fallerede revyskuespillerinde 
Amalie som omdrejningspunkt udspiller der 
sig en farverig familieroman i tre genera-
tioner op gennem det tyvende århundredes 
København og Oslo.

Ramsland, Morten: Æg
Rosinante, 2017. - 268 sider.
Fabulerende fortælling om en slægt hvis 
skæbne er uløseligt forbundet med et gul-
dæg.

Ravn,  Malene: Hvor lyset er
Gyldendal, 2020. - 362 sider.
Kunstmaleren Carl Fischer 
levede et dramatisk og 
turbulent liv. Som vok-
sen forelsker han sig i den 
yngre kvinde Ely, som han 
får et barn med uden for 

ægteskab. Men Carl vil ikke være far, han 
vil kun male.

Ravn, Malene: I dine øjne
Gyldendal, 2018. - 471 sider.
Erik har i 1930’erne og 1940’erne en hård 
opvækst i Aalborg som søn af en ung ugift 
kvinde og en kineser, der ikke vil kendes 
ved ham. Senere flytter han til København, 
hvor hans mål er at skabe en tryg ramme for 
sig selv og sin lille familie.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Smaragds-
liberen
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 327 sider.
Jødedom, islam, kristendom og ateisme 
mødes i historien om smaragdsliberen 
Pierre, der har en nærdødsoplevelse. Hans 
datter Zara er kunsthistoriker på en farlig 
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rejse i Georgien og hans bedste ven frygter 
for sit radikaliserede barnebarn.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Orkansæ-
sonen 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.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Forbandede 
yngel
Politiken, 2013. - 329 sider.
På baggrund af søsterens selvmordsfor-
søg fortæller soldaten Lisa om sin barn-
dom. Lisa voksede op på en gård hos sine 
destruktive forældre, en voldelig far og en 
maniodepressiv mor, og tre søskende.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Den stjålne 
vej
Politiken, 2012. - 307 sider.
En kidnapning, en voldtægt og et ægteskab 
ændrer dramatisk livet for tre skæbner un-
der krigen i Afghanistan, og en kamp for det 
liv, som de håber og tror på begynder.

Riel, Ane: Harpiks
Tiderne Skifter, 2015. 
- 256 sider.
Fortælling om pigen Livs 
opvækst i en anderledes 
familie. Det er en historie 
om kærlighed, loyalitet 
og omsorg, men også en 

uhyggelig fortælling om angst for at miste, 
om fastholdelse og paranoia - og om ond-
skab.

Riel, Ane: Urværk
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 230 sider.
Tiden rinder ud for Alma, men hun husker 
at trække bornholmeruret op hver aften, 
inden det er tid for dem begge at gå i stå. 
En betagende roman om en gammel kvinde 
og hendes liv til alle, der holder af en san-
semættet roman.

Rifbjerg, Klaus: Den kroniske uskyld
Gyldendal. - 184 sider.
Om to københavnske drenges forelskel-
ser, pubertetsproblemer og gymnasiever-
den og om deres opvågnen fra uskylds-
drengeårene til de voksnes brutale verden.

Ringhof, Lise: Det er de 
danske som flygter 
Gutkind, 2020. - 523 sider.
Erling Brinch er en en-
spænder fra Fanø, som i 
1912 flytter til København 
for at læse medicin. Han 
har det svært med sig selv 

og andre mennesker. Kun datteren Eva har 
hans fulde opbakning, og det får hun også 
brug for, da hun under besættelsen forel-
sker sig til den forkerte side.

Robinson, Marilynne: Gilead
Gyldendal, 2006. - 222 sider.
Pastor John Ames, som er blevet far i en 
sen alder, sætter sig ned og skriver et brev 
til sin søn, og fortæller om slægten, om 
tilværelsen i lillebyen i Iowa, og om sine 
egne meninger med tilværelsen, som snart 
er ovre.

Robinson, Marilynne: Lila
Gyldendal, 2015. - 260 sider.
En dag ankommer en hjemløs og rodløs ung 
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kvinde til den lille by Gilead. Hun har bare 
brug for ly for regnen og søger mod kirke-
bygningen, men mødet med den livskloge 
gamle præst John Ames forandrer hendes 
liv for altid.

Romer, Knud: Kort over Paradis
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 527 sider.
To fortællinger udfolder sig parallelt. I den 
ene beretter Knud Romer om sin deroute 
som fordrukken evighedsstudent på littera-
turvidenskab på Københavns Universitet fra 
1979-1995, mens hans opdigtede ven, M, 
hvis far er spion i Iran under den kolde krig, 
er omdrejningspunktet i den anden.

Romer, Knud: Den som blinker er bange for 
døden
Athene, 2006. - 176 sider.
Selvbiografisk roman om en opvækst i 
Nykøbing Falster i 1960’erne, som var 
præget af mobning og social isolation på 
grund af, at moderen var tysker.

Rooney, Sally: Normale 
mennesker
Rosinante, 2019. - 280 sider.
Marianne og Connell er 
som skabt for hinanden, 
men de kan ikke selv se 
det. I stedet dissekerer de 
deres forhold i endeløse 

samtaler, hvor de både forstår og misforstår 
hinanden. Tilsyneladende er afstand i tid og 
sted en nødvendighed for gensidig og sam-
tidig forståelse.

Saalbach, Astrid: Der hvor du ikke vil hen 
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 405 sider.
Skæbnesvanger familiehistorie fra starten 
af 1900-tallet om Sigrid og hendes moster 

Anna. En god roman, som bl.a. foregår i 
Faaborg og Grønland, og som vil glæde 
læsere af slægtsromaner skrevet på en 
historisk baggrund.

Sabroe, Morten: Mit halve 
hjerte, mit hele liv
Politiken, 2018. - 265 sider.
Forfatteren tager til Thailand 
med sin sorte notesbog, sit 
urolige gemyt og sin indre, 
mørke stemme der skal for-
sone sig med sig selv. Måske 

rummer notesbogen kimen til den vigtige his-
torie om hans yngste datter, der skal skrives.

Sandberg, Kristina: Et barn at føde
Modtryk, 2017. - 478 sider.
Vi følger Maj og hendes liv og hverdag i 
årene 1938 til begyndelsen af 1940. Man 
kommer helt ind under huden på Maj og 
følger hendes tanker, følelser og gøremål  
Samhørende: Et barn at føde, At sørge for 
sine, Liv for hver en pris.

Schulman, Alex: Overleverne
Lindhardt & Ringhof, 2021. - 287 sider.
Hvad var det, der skete den skelsættende 
sommer oppe ved ødegården, som fik en 
familie til at gå itu? Smuk roman om om-
sorgssvigt, tragedie og sorg. For alle, der 
sætter pris på en stærk læseoplevelse, som 
giver stof til eftertanke.

Skov, Leonora Christina: Den, der lever 
stille
Politiken, 2017. - 374 sider.
Forfatteren Leonora skriver efter sin mors 
død historien om sit liv med moderen og 
uden moderen. Moderen som aldrig ville ac-
ceptere at hendes datter er lesbisk.
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Smith, Betty: Der vokser et træ i Brooklyn  
Gyldendal, 2016. - 476 sider.
En fattig emigrantfamilies kamp for at opnå 
bedre kår krones med held, da datteren Fran-
cie Nolan i starten af det 20. århundrede 
består adgangseksamen til universitetet.
Originaludgave: 1943.

Smith, Zadie: Swing time
Rosinante, 2017. - 460 sider.
I 1982 mødes to 7-årige piger til en dan-
setime; Smukke Tracey med proptrækker-
krøller og et unikt dansetalent 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.

Smærup Sørensen, Jens: 
Klinten
Grif, 2020. - 203 sider.
Kollektivroman med den 
yngre mand Jeppe i cen-
trum, som forsøger at samle 
Klintens beboere i kampen 
for en bedre kystsikring. 

Samtidig er der måske håb for kærligheden 
i mødet med Sigrid. En fin roman med mange 
lag, der kan læses af en bred læserskare.

Smærup Sørensen, Jens: Feriebørn
Gyldendal, 2015. - 253 sider.
Arne Beltofts forældre tog i hans barndom 
to jævnaldrende københavnske søskende 
til sig som feriebørn på gården i Skalborg. 
De kommer til at spille en afgørende rolle i 
Arnes videre liv.

Smærup Sørensen, Jens: Hjertet slår og slår
Gyldendal, 2012. - 215 sider.
Jeg-fortælleren er taget tilbage til sin 

hjemstavn på Nibe-egnen, hvor faderen 
ligger for døden. Det bliver samtidig til en 
fortælling om livet på landet for ikke så 
længe siden og et problematisk fader-søn 
forhold.

Smærup Sørensen, Jens: Mærkedage
Gyldendal, 2008. - 408 sider.
Slægtsroman om de to førende familier i 
landsbyen Staun fortalt gennem en konfir-
mation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en 
60-års fødselsdag i 2003.

Solstad, Dag: Generthed og 
værdighed
Rosinante, 2017. - 187 sider.
En satirisk og samfund-
skritisk roman om en 
midaldrende norsk gym-
nasielærer der går amok 
overfor eleverne, da han 

ikke kan få sin paraply åbnet. Mens han går 
rundt i regnen tænker han tilbage på studi-
etiden og sit ægteskab.

Stoltz, Kristina: Som om
Rosinante, 2016. - 245 sider.
Fanny vågner en morgen bælgøjet. Hen-
des ægteskab er i krise og hun har mistet 
orienteringen i sit liv. En fortælling om 
skilsmisse, kærlighed og de tråde ens barn-
dom trækker til voksenlivet.

Stridsberg, Sara: Kærlighedens Antarktis
Grif, 2019. - 313 sider.
En myrdet kvinde fortæller fra dødsriget om 
sit korte liv som datter, søster, hustru, mor 
og prostitueret og reflekterer over væsen-
tlige episoder i sit liv.
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Stuart, Douglas: 
Shuggie Bain
Politiken, 2021. - 483 sider.
Barsk roman fra 1980’ernes 
Glasgow om en følsom 
drengs hårde opvækst 
med en alkoholiseret mor. 
For læsere af realistiske 

romaner om sociale forhold og om at være 
anderledes.

Swift, Graham: Helligdag
Gyldendal, 2017. - 147 sider.
Jane Fairchild ser tilbage på sit levede liv, 
som har én ganske særlig dag som om-
drejningspunkt. En bevægende og intens 
roman, der begynder med historien om et 
hemmeligt kærlighedsforhold og én ganske 
særlig martsdag i 1924.

Teige, Trude: Mormor dansede i regnen
Alpha, 2021. - 334 sider.
Tre generationer af kvinder og én mørk 
hemmelighed. En gribende roman om krig, 
hemmeligheder og kærlighed. For læsere af 
slægtshistorier og historiske romaner.

Thorup, Kirsten: Indtil vanvid, indtil døden
Gyldendal, 2020. - 424 sider.
I efteråret 1942 rejser Harriet fra Danmark 
til München efter at have mistet sin ægte-
mand i krigen.

Thorup, Kirsten: Erindring om kærligheden
Gyldendal, 2016. - 461 sider.
Tara og Siri er mor og datter og har et kon-
fliktfyldt forhold. Tara er ikke den ideelle 
mor, og Siri flytter hjemmefra allerede som 
15-årig og kommer først som voksen kunst-
ner overens med sin mor.

Thorup, Kirsten: Ingenmandsland
Gyldendal, 2004. - 185 sider.
Den 94-årige Carl Sørensen er anbragt på 
plejehjem, hvor kombinationen af demens 
og fremmede omgivelser kaster et klaus-
trofobisk skær over hans situation og de 
erindringer der tumler gennem hans hoved.

Tind, Eva: Kvinden der 
samlede verden
Gyldendal, 2021. - 438 sider.
Velskrevet og spændende 
biografisk roman om vi-
denskabskvinden Marie 
Hammer, der levede et 
usædvanligt og fasciner-

ende kvindeliv som rejsende forsker i fem 
verdensdele. Til læsere af romaner om 
stærke kvindeskikkelser.

Tind,  Eva: Ophav
Gyldendal, 2019. - 290 sider.
Eventyrlig roman om familiebånd på tværs 
af kontinenter og konsekvenserne af en 
kompromisløs kunstnerisk søgen.

Ullmann, Linn: De urolige
Gyldendal, 2016. - 401 sider.
Fortælling om at være datter af den døende 
filminstruktør Ingmar Bergmann, sammen-
sat af erindringer, fiktion, dokumentarisk 
materiale og refleksioner. Der tegnes et 
billede af en broget familie, hvor kærlighed 
og afsavn går hånd i hånd.

Uthaug, Maren: En lykkelig slutning
Lindhardt og Ringhof, 2019. - 382 sider.
Nicolas er syvende generation af be-
demænd og han fører familieforetagendet 
videre. Han er samtidig nekrofil og alle 
hans forfædre inden ham har alle haft sær-
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lige og afvigende personligheder af forskel-
lig art.

Uthaug, Maren: Hvor der er 
fugle
Lindhardt og Ringhof, 2017. 
- 303 sider.
Johan vil arbejde som fyr-
passer, men det kræver at 
han er gift. Han gifter sig 
derfor af nød med Marie og 

ikke med hans store kærlighed, Hannah, da 
hun venter barn med en anden. Det bliver et 
ulykkeligt liv for Johan.

Vesaas, Tarjei: Fuglene
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 no-
gen der skal over.

Vinn Nielsen, Bent: Den svævende tank-
bestyrer
Gyldendal, 2014. - 245 sider.
Magnus er tankbestyrer et sted i Vendsys-
sel, hvor udviklingen er kørt forbi. Han 
funderer over tilværelsen sammen med sine 
få ansatte og kunder.

Vraa, Mich: Vaniljehuset
Lindhardt og Ringhof, 2020. - 446 sider.
I 1929 sidder Dusinius på Hareskov Kuran-
stalt og tænker tilbage på sit liv i Odense, 
fra han som 8-årig skomagerdreng gjorde 
sin første gode handel til nu, hvor han er 
familiefar og en rig fabrikant.

Vraa, Mich: Haabet - 1787-1825
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 415 sider.
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra 
København med skibsreder Frederiksen og 
hans 14-årige datter Maria om bord. Under-
vejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en 
række hændelser der har stor indflydelse 
på Marias opvækst og liv.
Samhørende: Haabet, Peters kærlighed, 
Faith.

Ward, Jesmyn: Syng, 
levende og døde, syng
Hr. Ferdinand, 2018. - 299 
sider.
Leonie tager sine mod-
stræbende børn, 13-årige 
Jojo og 4-årige Kayla, med 
på biltur i staten Missis-

sippi for at hente børnenes far Michael, 
der løslades fra fængsel. Turen byder på 
udfordringer for både levende og døde.

Weitze, Charlotte: Rosarium
Gutkind, 2021. - 414 sider.
Eventyrlig og vidtvoksende slægtsroman 
om Johanne og de to døtre Lilly og Viola. Vi 
møder også pigen Esther, der har slået rod i 
skoven. En anderledes roman om naturens, 
cellernes og ikke mindst kærlighedens 
kræfter. For læsere af moderne litteratur.

Weitze, Charlotte: Harzen-sanger
Samleren, 2013. - 234 sider.
I skolegården sidder Hanna ensomt og 
synger under et træ. Niels sidder i træet og 
kikker på fugle. Det umage par får hurtigt 
et barn, Lisa, der som 15-årig forsvinder. 
Hanna leder efter hende, men det er svært 
at lede efter noget dyrebart.
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Whitehead, Colson: Den underjordiske 
jernbane
Politiken, 2017. - 299 sider.
Den unge slave Cora vokser op på en 
bomuldsplantage i Georgia under umen-
neskelige forhold og et dobbeltpres som 
udstødt blandt sine egne. Cora overtales af 
slaven Caesar til at flygte og opsøge “den 
underjordiske jernbane”.

Williams, John: Stoner
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 302 sider.
Husmandssønnen William Stoner fra 
Missouri, USA,  bliver i 1910 sendt på 
landbrugsskole, men vælger litteraturens 
verden, bliver universitetslærer og vender 
ikke senere tilbage til forældrenes gård.

Willumsen, Dorrit: Nær og fjern
Gyldendal, 2015. - 243 sider.
Satirisk roman om forskellige danskere i 
efterkrigstiden i forskellige livssituationer. 
Fælles for dem alle, er at de alle drømmer 
om noget mere, noget bedre og ikke mindst 
at blive elsket.

Wung-Sung, Jesper: 
En anden gren
Rosinante, 2017. - 553 sider.
Biografisk roman om mødet 
og forelskelsen imellem 
forfatterens kinesiske 
oldefar San Wung Sung og 
danske oldemor Ingeborg 
Danielsen.

Yanagihara, Hanya: Et lille liv
Politiken, 2016. - 792 sider.
Fire unge mænd, fire gode venner, forsøger 
at finde fodfæste i New York. Kunstneren 
JB, arkitekten Malcolm, skuespilleren 

Willem og advokaten Jude. Men romanen 
skifter karakter og forankrer sig i Jude og 
langsomt trævles Judes hårde og brutale 
opvækst op. En opvækst, der truer med at 
ødelægge den voksne Jude.

Aakeson, Kim Fupz: 
Bådens navn
Gyldendal, 2018. - 242 sider.
Susse er ikke helt tilfreds 
med sit ægteskab med 
Mogens. Han køber en båd 
og drukner ved en ulykke. 
Susse begynder at drikke 

hver dag og smider Mogens’ ting ud.
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