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Aburas, Lone
Politisk roman

Rebecca underviser håbløse elever på VUC, og Robert er tandlæge. De
mødtes over en rodbehandling og forsøger nu at få deres dysfunktionelle, sammenbragte familie til at fungere, mens Robert huser en illegal
flygtning
Backman, Fredrik
En mand der hedder Ove

Ove, en gnaven og regelfikseret gammel mand, har gjort det til sin opgave at kontrollere alt og alle i boligforeningen. Men bag Oves bitre
fremtoning gemmer der sig en sørgmodig historie og efter tabet af sin
kone har Ove på forskellig spidsfindig vis forsøgt selvmord. Men da en larmende iransk kvinde og hendes familie flytter ind ved siden af, rusker det
liv i Oves rutiner og tristesse
Bergstrand, Mikael
Tåge over Darjeeling

Göran småkeder sig i Sverige, så da hans gamle ven Yogi skal giftes i Indien, er han ikke sen til at acceptere indbydelsen. Men før han ved af
det er han medejer af en teplantage og involveret i lyssky affærer
Blendstrup, Jens
Luskefisefortællinger

Jens er barn med Neger Thomas, Klunke og Mumi i Århus i 1970'erne. Om
sommeren ligger de rundtomkring bag hegnene og gemmer sig for ikke
at blive sparket i dåsen
Foenkinos, David
Minderne

En ung parisisk forfatterspire finder masser af stof i sin nærmeste familie,
hvor hans elskede bedstefar dør. Bedstemoderen kommer på plejehjem
(hvorfra hun forsvinder) og hans egne forældre går fra hinanden og finder sammen igen
Holmqvist, Karin Brunk
Glimmerbøsserne

Brødrene Henning og Albert, begge omkring 70, lever et stille liv langt
ude i den svenske provins. Men så rykker forandringerne ind, et hjem for
misbrugere oprettes i nabolaget. Medierne sværmer, der er nemlig rygter om ufoer. Hvad er virkeligt?

Holmqvist, Karin Brunk
Potensgiverne

Underfundig fortælling om de ugifte søstre Elida og Tilda på 78 og 72,
hvis gammeldags, regelbundne liv i barndomshjemmet i Skåne får en
spændende drejning, da Alvar Klemens fra Sundsvall bliver deres nabo
Holmqvist, Karin Brunk
Sirile gentlemen søges

Alma er 79 og Margit 81. De har masser af appetit på livet, og da kommunen vil ekspropriere deres huse, bliver de midlertidigt genhuset på det
lokale plejehjem i Tomelilla. Her skaber de ravage på den gode måde
og vender op og ned på tingene for sig selv og deres omgivelser
Jacobson, Howard
Finklerspørgsmålet

Julian Treslove, hvis nærmeste venner er jøder, er selv ikke jøde, men
drømmer om at være det. Da han bliver overfaldet, tilsyneladende af en
kvinde som måske siger noget med "jew", sætter det ham yderligere i
gang med en proces som handler om at finde sit rigtige jeg
Jonasson, Jonas
Analfabeten der kunne regne

Fra Sydafrika til Sverige, fra apartheid til Mossad, fra dumhed til genialitet.
Det ene absurde optrin afløser det andet i denne underholdende roman, hvor pigen Nombeko fra Sydafrika finder sammen med Holger fra
Sverige og hvor de sammen skal forsøge at komme af med en atombombe!
Jonasson, Jonas
Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt

Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Allan Karlsson flygter
på sin 100 års fødselsdag fra sit plejehjem ud i den svenske provins, hvor
eventyr, sære eksistenser, kriminelle typer og dramatiske begivenheder
venter
Loe, Erlend
Status

Nina Faber er en ældre lyriker, der aldrig har fået den anerkendelse hun,
måske, fortjener. Nu slagtes hendes nyeste digtsamling af kritikerne og
Nina tager sagerne i egen hånd. Kunne betegnes som "En lyriker ser rødt"

Puértolas, Romain
Den utrolige historie om fakiren, der sad fast i et IKEA-skab

Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser til Ikea i Frankrig for at købe en sømseng på tilbud. Sengen er udsolgt, men han møder en kvinde i
cafeteriet. Han vælger at overnatte i Ikea og må gemme sig i et Ikeaskab, som snart efter er på vej til England
Rhodes, Dan
Dette er livet

En kunstner planlægger en banebrydende installation. En kvinde rammer en baby med en sten og får ansvaret for barnet. Alting går på engang galt og helt rigtigt
Riel, Ane
Slagteren i Liseleje

Da den aldrende Judith inviterer Liselejes tre lokale alkoholikere hjem til
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
Simsion, Graeme
Projekt Rosie

Da den socialt handicappede Don beslutter at finde en kæreste, udarbejder han et spørgeskema og iværksætter "Projekt Kone". Rosie er lige
det modsatte af, hvad han søger. Men et venskab opstår mellem dem,
og Don begynder at opleve følelser, som han ikke kan forstå
Tropper, Jonathan
Syv satans lange dage

Kort efter at have fundet sin chef i seng med sin kone, dør Judd Foxmanns far, og han tvinges til at sidde shiva med sin dysfunktionelle familie
i syv lange dage
Uri, Helene
Kællinger

4 kvinder mødes på et latinkursus og opdager hurtigt at de har mere til
fælles end interessen for sprog. Alle har oplevet hvordan de er blevet forbigået, mobbet eller ligefrem misbrugt af mænd, og de beslutter sig for
at tage sagen i egen hånd

