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Adichie, Chimamanda Ngozi
Americanah
Ifemelu og Obinzi fra Nigeria er forelskede, men bliver spliede, da Ifemelu
får et spendium l USA, og Obinzi må leve som illegal immigrant i London.
Begge opdager hvad det vil sige at være sort. Men hvad med kærligheden?

Al Aswany, Alaa
Den Kongelige Egyptiske Automobilklub
En almindelig families drømme og håb og kamp for lværelsen står i skærende kontrast l det sorgløse liv, som overklassens medlemmer af den eksklusive automobilklub lever, men i løbet af 1940'erne bliver der vendt op og
ned på mag.orholdene
Bjørk, Samuel
Der hænger en engel alene i skoven
Krimi. En seriemorder er løs i Norge og stjernee1erforskeren Mia Krüger
planlægger sit eget selvmord. Før Holger Munch, polimand og kæderyger,
kan komme l bunds i sagen, må han først få Mia på bedre tanker. Men ligene fortsæer med at dukke op og den begynder at løbe ud for "de gode"
Dencik, Daniel
Anden person ental
Alexander har tvillinger med en svensk kvinde. Den fælles forældremyndighed fungerer indl kvinden indgiver en anklage mod manden om mishandling af børnene. Here1er viser det svenske system sig svært at kæmpe imod

Dicker, Joel
Sandheden om Harry Quebert-sagen
Den unge forfaer Marcus Goldman har skriveblokering og søger hjælp hos
sin mentor, forfaeren Harry Quebert i en lille amerikansk by, men ender
med at hjælpe med opklaringen af det mord på forfaerens 15-årige muse
og elskede, Nola, som Quebert anklages for
Faye, Lyndsay
Gothams guder
Krimi. New York 1845 og det nye polikorps er netop dannet. Wilde er på
sagen om 19 fundne børnelig og byen er i oprør

Glaffey, Kristina Nya
Mor og Busser
Set gennem et barns undrende øjne og i en humorissk og kærlig tone, fortælles om en familie, der består af to mødre og om deres hverdag, samtaler,
meninger og handlinger

Guðmundur Andri Thorsson
Valeyri-valsen
16 fortællinger, der lsammen giver et billede af livet i den lille ﬁskerby Valeyri. Kata cykler gennem Valeyri på sin vej mod a1enens kor-koncert. Mange ser hende og hilser og alle har de deres egen historie, der er bundet l
byen, landet - og hinanden
Hellberg, Åsa
Sonjas sidste vilje
Da Sonja uventet dør, e1erlader hun sine tre veninder en enorm formue en formue de kan få del i, hvis de ændrer deres liv og begynder at leve fuldt
ud

Hustvedt, Siri
Den flammende verden
Om den ﬁkve kunstner Harriet Burdens liv og kunstneriske eksperimenter i
en mandsdomineret verden. Et fragmenteret puslespil af anmeldelser, interviews og bidrag fra menneskene omkring hende afslører langsomt kunstnerens sande jeg
Høeg, Peter
Effekten af Susan
Susan har en særlig evne, der får folk l at være oprigge. Denne evne må i
brug, da hun og hendes familie bliver pålagt at ﬁnde dligere medlemmer af
en fremdskommission og dens forudsigelser - en betændt og dødsensfarlig
opgave
Hørslev, Lone
Dyrets år
Marie Grubbe (1643-1718) bor i Norge med sin mand, der er statholder.
Hun tages i vinteren 1666-1667 i utroskab og står foran den store sociale deroute

Jensen, Peder Frederik
Banedanmark
25 korte, minimalisske noveller forfaet på togstrækninger l og fra København. Der beskrives mange forskellige miljøer dog o1est et maskulint
univers, hvor der makkes med biler, sprøjtelakeres og repareres stort og
småt, alt i mens livets store spørgsmål trænger sig på
Kallentoft, Mons
Zack
Krimi fra Stockholm med den unge, atypiske polimand Zack i centrum. Zack
er på vej ind i et alvorligt kokainmisbrug, som eskalerer under en brutal og
uhyggeligt blodig sag om traﬃcking. Han læner sig kra1igt op ad en intern
undersøgelse
Lemaitre, Pierre
Vi ses deroppe
Alfred og Édouard har overlevet 1. verdenskrig, men absolut ikke uden mén.
Édouard har mistet sit underansigt, sin stemme og sin fremd. Alfred sin forlovede, sit job og sin stolthed. Tilværelsen synes mere og mere dyster, indl
Édouard får ideen l et helt fantassk svindelnummer, et fupnummer, som
vil ændre alt
Mondrup, Iben
Godhavn
Tre danske søskende vokser op i Grønland i 1970'erne. Venskaber og naturen betyder meget for dem, og e1erhånden også det andet køn

Moyes, Jojo
Det sidste brev fra din elsker
En romansk fortælling om to forhold. Som journalist falder Ellie over et
kærlighedsbrev og afdækker et kærlighedsforhold fra 1960, hvor den nygi1e
overklassekvinde Jennifer har en aﬀære. Ellie er selv ulykkeligt forelsket i en
gi1 mand
Mukasonga, Scholastique
Nilens vor Frue
På en presgefyldt katolsk pigeskole ved Nilens udspring i Rwanda bor en
ﬂok teenagepiger med meget forskellige baggrunde og forudsætninger. Vi
følger det sgende racehad og polariseringen mellem hutuer og tutsier op
l folkemordet i 1994

Munro, Alice
Livet
Noveller, der kredser om mennesker, deres følelser og relaoner l hinanden. Om det almindelige hverdagsliv, hvor en skelsæende begivenhed præger personernes livsforløb eller selvopfaelse. Derl ﬁre delvist selvbiograﬁske noveller om Alice Munros egen barndom og familie
Murakami, Haruki
Den farveløse Tsukuru Tazakis pilgrimsår
Den farveløse Tsukuru Tazaki opsøger sine gamle ungdomsvenner, for at forstå hvorfor de vendte ham ryggen 16 år dligere. Gennem mødet med de
tabte venner, danner Tsukuru et nyt billede af sig selv, og langsomt får hans
personlighed farver
Nesbø, Jo
Sønnen
Krimi. Langdsfangen Sonny Lo1hus afsoner andres domme i det topsikrede
fængsel Staten mod at få leveret heroin l cellen. En dag får han nogle informaoner, der får ham l at handle anderledes

Olczak, Martin
Akademimordene
Krimi. En lsyneladende galning myrder løs blandt medlemmerne af det
svenske akademi. Polikvinden Claudia Rodriguez, der e1erforsker sagen,
bliver hurgt sat af den, og må fortsæe jagten på morderen på egen hånd

Otsuka, Julie
Og vi kom over havet
I 1919 kommer en gruppe unge japanske kvinder l Californien, hvor de skal
gi1es med mænd, de aldrig har mødt. Der venter dem en hård og slidsom
lværelse i det fremmede, men de ﬂeste holder ud og kæmper for at skabe
et liv for sig selv og deres familie
Plambeck, Dy
Mikael
Becky rejser som journalist l Afghanistan for at følge de danske soldaters
hverdag. Hun knyer sig l Jan, som må hjemsendes i hårdt kvæstet lstand, og l Mikael, som under en tur l Sardinien bliver hendes kæreste.
Krigen mærker uafvendeligt både soldaterne og dem, der elsker dem

Puértolas, Romain
Den utrolige historie om fakiren, der sad fast i et IKEA-skab
Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser l Ikea i Frankrig for at købe
en sømseng på lbud. Sengen er udsolgt, men han møder en kvinde i cafeteriet. Han vælger at overnae i Ikea og må gemme sig i et Ikea-skab, som
snart e1er er på vej l England
Ragde, Anne B.
Jeg har et tæppe i tusind farver
Varmt og hudløst portræt af Birte, forfaerens danske mor, som arbejdede
på fabrik i Trondheim og var kompromisløs eneforsørger for sine to døtre.
Nu er hun døende, og daeren gør status over sin mors liv og sine egne følelser
Rasmussen, Ken B.
Livet, det forbandede
Selvbiograﬁsk roman om nogle hårde år som altmuligmand i USA og hjemme i Danmark igen som journalist på et ugeblad, der bruger alle metoder for
at følge de kendte og de kongelige i deres færden

Renberg, Tore
Vi ses i morgen
I Stavanger i Norge krydser en række personer hinandens spor, da den enlige far Pål skal forsøge at komme sin bundløse gæld l livs, mens en kriminel
bande skal ﬁnde deres ståsted i den moderne verden, og nogle unge mennesker kæmper for kærligheden
Riel, Ane
Slagteren i Liseleje
Da den aldrende Judith inviterer Liselejes tre lokale alkoholikere hjem l ﬁn
middag, er det med stor forundring, at de takker ja. Judith bliver et dejligt
bekendtskab for de tre forhutlede mænd, men Judith har sin helt egen manipulerende og grusomme plan med dem
Rydahl, Thomas
Eremitten
Krimi. Erhard er sidst i tresserne og har i 18 år levet et eneboerliv på Fuerteventura, hvor han kører taxa og stemmer klaverer. Men Fuerteventura har
også en farlig skyggeside. Da en død baby bliver fundet og poliet ikke gør
noget for at løse sagen, tager Erhard aﬀære

Smilevski, Goce
Freuds søster
Sigmund Freuds søster, Adolﬁne, står hele sit liv i skyggen af sin forgudede
storebror. Barndommen er præget af moderens modvilje overfor den følsomme, drømmende og introverte Adolﬁne og da hun også svigtes af sin
barndomskærlighed, søger hun deprimeret lykken i Wiens kreave miljø,
hvor hun indleder et livslangt venskab med kvindesagsforkæmperen Klara
Klimt
Stridsberg, Sara
Beckomberga : ode til min familie
Jackies far bliver indlagt på psykiatrisk hospital, fordi han har svært ved at
ﬁnde lykken. Skæve eksistenser og de mange besøg bliver en del af hende
også som voksen

Suchanek, Jonas
Do danska
Historien om "drengen", der ﬂygter fra Prag l Danmark med sin mor, bror
og stedfar. Om livet i Sandholmlejren og om den barske opvækst i Aalborg
med korporlig afstraﬀelse, forældrenes overdrevne alkoholforbrug samt et
eskalerende stofmisbrug
Tartt, Donna
Stillidsen
Theo er 13 år, da han på mirakuløs vis overlever en eksplosion på et kunstmuseum i New York, mens hans mor omkommer. Ved eksplosionen kommer
Theo i besiddelse af et værdifuldt kunstværk, som moderen elskede, og som
senere trækker Theo ind i kunstens kriminelle underverden. Vi følger Theos
dannelsesrejse
Tusvik, Marit
Sigrid Finne
Fortællerens elskelige mor er død, og hun vil gerne fortælle hendes historie.
Hun tager l Sicilien for at kunne nedskrive historien, men først hjemme i
Norge igen kommer ordene om den handlekra1ige og egenrådige mors liv

Vallgren, Carl-Johan
Skyggedrengen
Krimi. Sommeren 1970 kidnappes en lille dreng på en tunnelbanestaon. 40
år senere forsvinder drengens bror, Klingberg, og hustruen hyrer Danny Katz
l at ﬁnde ham. Det varer ikke længe før Katz' brogede ford sæes i forbindelse med Klingbergs forsvinden samt ﬂere mord

Wassmo, Herbjørg
Disse øjeblikke
Den norske forfaers selvbiograﬁske roman om en opvækst med overgreb,
at blive mor som ganske ung, en krævende uddannelse og et ulykkeligt ægteskab

Webb, Katherine
Arven
To søstre arver et gammelt hus e1er deres mormor, og langsomt afdækkes
ﬂere hemmeligheder i slægten, e1erhånden som husets gemmer kommer
frem i lyset

Wijkmark, Carl-Henning
Vi ses igen i næste drøm
Professor Frank Larson slår hovedet, farer vild i en kælder og da han kommer op l overﬂaden, er han lbage i 1924, hvor han begynder en spændende rejse. En rejse, hvor han blandt andet møder sin mor i en yngre udgave

Williams, John
Stoner
Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA, bliver i 1910 sendt på
landbrugsskole, men vælger lieraturens verden, bliver universitetslærer og
vender ikke senere lbage l forældrenes gård

Wung-Sung, Jesper
Men
To mænd, med en fælles ford, har kursen sat mod en fremd der smuldrer.
Det er akademikeren Jon og håndværkeren Peter. To gamle venner, der ikke
længere kender hinanden eller sig selv, og skæbnen har nu sat dem stævne
på Sydfyn, hvor de konfronteres med et dødsfald fra forden
Østergaard, Louise
Ord
I krydsklip mellem ford og nud, tænker en kvindelig lærer lbage på sit
kærlighedsforhold l en 16-årig dligere elev. Eleven er en anbragt kriminel,
men kvinden opdager hans enestående talent for at skrive. Igennem deres
fælles kærlighed l ord, opstår et upassende forhold

