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Boianjiu, Shani: Det evige folk har ingen frygt
Den israelsk-palæstinensiske konflikt med et kvindeligt perspektiv. Tre unge israelske kvinder skal aftjene deres tvungne to års værnepligt, og de
oplever på nærmeste hold den brutale konflikt, som har lagt bånd på generationer og som ødelægger hele deres ungdom

Lundberg, Ulla-Lena: Is
En ung præst og hans lille familie kommer i 1946 til den yderste skærgård
i Ålandsøerne, hvor han har fået embede. De lever i ægteskabelige lykke,
men så brister isen, og alt er pludselig ulykke

Galbraith, Robert: Gøgens kalden
Krimi. Den forhutlede privatdetektiv Cormoran Strike ser sammen med
vikarierende kontordame Robin Ellacott på en sag om formodet selvmord
i Londons bedre kredse. Strike og Robin viser sig at være et godt makkerpar, der forstår at komme bag facaderne

Finderup, Mette: Blodvarslet
Den 14-årige vikingepige, Gyrith er på flugt fra kærlighedsgudinde Freja,
der har kastet en forbandelse over hende. Gyrith flygter fra Danmark til
Irland i sin fugleham for at fuldbyrde sin forbandelse. I Irland skal hun for
første gang møde sine virkelige forældre, Dronning Grainne og kong Nevan
Achebe, Chinua: Alt falder fra hinanden
Okonkwo bor i en traditionel afrikansk landsby. Lige siden han var ganske
ung, har han stræbt efter anerkendelse og indflydelse. Nu er han en af
stammens stormænd, har tre koner og mange børn. Missionærer kommer
til landsbyen og alt forandres

Andersen, Trine: Den røde jord i Mzuzu
30-årige Alice flygter fra sit mislykkede liv i Danmark og bosætter sig i Malawi i den tro, at hun her vil kunne forsvinde i mængden. I stedet kommer
hun på godt og ondt til at fremstå tydeligere end nogensinde

Tinning, Gertrud: Som små soldater
Ingeborg Hansen arbejder som billetdame på Helsingør Station, da hun
en aften bemærker to små børn, der sidder alene i venteværelset. Da hun
forsøger at finde deres familie bliver hun involveret i en række begivnheder, hvor der går tråde tibage til besættelsen

Munk Jensen, Sanne: Dig og mig ved daggry
Louise og Liam begår selvmord ved at springe ud fra Limfjordsbroen,
lænket til hinanden med håndjern. Den alvidende fortæller er den afdøde
Louise og gennem hende afdækkes forløbet

Paver, Michelle: Den udstødte
Den 12-årige gedehyrde Hylas er på flugt fra grusomme krigere, og hans
lillesøster er forsvundet. I sin søgen efter søsteren møder han den modige pige Pirra og knytter et usædvanligt venskab til en delfin. Men hvorfor
er Hylas så vigtig for krigerne?

Gaige, Amity: Forsvindinger
Mod sin vilje bliver Eric Kennedy skilt og opnår ikke ret meget samkvem
med sin 6-årige datter. I fængslet skriver han om den pludselige indskydelse, som fik ham til at tage på en lille ferie med datteren, men som ekskonen opfattede som kidnapning

Bauer, Ola: Hestehovedtågen
Tom er 10 år i 1951, hvor en frodig hushjælp vækker begæret i ham. Det
gør hun også hos moderens to bejlere, så atmosfæren i huset er kaotisk
og højspændt

Uthaug, Maren: Og sådan blev det
En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse op i
Sønderjylland. Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager derfor som
voksen tilbage til barndommens land for at finde familie

Collins, Suzanne: Gregor i Underlandet
Fantasy. En dag forsvinder 12-årige Gregor og hans 2-årige lillesøster,
Boots gennem en mystisk åbning i deres vaskekælder. De falder utroligt
langt og ender i en underjordisk verden, kaldet Underlandet. Gregors ankomst er blevet forudsagt i en gammel profeti
Collins, Suzanne: Gregor - i dødens labyrint
Gregor er tilbage fra Underlandet, men da hans lillesøster, Boots, bliver
kidnappet af kæmpekakerlakker fra Underlandet er han nødt til at drage
af sted for at finde hende. Han inddrages i et spil, der kan betyde Boots'
død og Underlandets undergang
Collins, Suzanne: Gregor - og blodets forbandelse
Fantasy. Gregor og hans lillesøster drager endnu engang til Underlandet
for at hjælpe deres venner med at finde kuren mod blodets forbandelse,
der truer med at udslette landets befolkning
Krefeld, Michael Katz: Afsporet
Krimi. Politibetjenten Thomas Ravnsholdt er på sygeorlov på ubestemt tid
og godt på vej i hundene, efter hans kæreste blev fundet dræbt ved et
indbrud i deres fælles hjem. Men en bartender får overtalt Thomas til at
lede efter en forsvunden prostitueret, der muligvis har været offer for
menneskehandel. Det viser sig dog at være en ganske farlig sag
Anyuru, Johannes: En storm kom fra paradiset
Biografisk roman om forfatterens far, P (Paul Anyuru), der i 1970'erne forlader Uganda for at blive uddannet til jagerpilot i Grækenland. Hans
drømme om at flyve bliver til et mareridtsagtigt liv i evig flugt, da Idi Amin
tager magten i Uganda ved et statskup

Gazan, Sissel-Jo Reid: Svalens graf
Krimi. Den ansete professor i immunologi og infektionssygdomme, Kristian Storm, har tilsyneladende begået selvmord, men kan det virkelig passe? Hans forskning stod over for et stort gennembrud. Hans assistent,
Marie Skov, får overbevist kriminalkommissær Søren Marhauge om at sagen bør tages op igen

