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Otsuka, Julie: Og vi kom over havet
I 1919 kommer en gruppe unge japanske kvinder l Californien, hvor de skal
gies 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
Fröberg Idling, Peter: Sang l den storm, der skal komme
Året er 1955 og Kampuchea står overfor sit første frie valg. Saloth Sar, senere
kendt under navnet Pol Pot, venter utålmodigt på sin forlovede Somaly, som
også den poliske modstander Sary bejler l. Sar er kandidat for den demokraske opposion, men har også en skjult polisk dagsorden
Hellberg, Åsa: Sonjas sidste vilje
Da Sonja uventet dør, eerlader 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

Lehane, Dennis: Under bordet
Den ensomme bartender Bob kommer i problemer, da hans arbejdsplads bliver røvet. Den er nemlig ejet af tjetjenske gangstere, der vil have deres penge
lbage. Fundet af en halvdød hundehvalp i en aﬀaldscontainer bringer dog
Bob ud af sin ensomhed og får ham ud af sin skal
Finderup, Me%e: Hjerteløs
Gyrith har allerede tabt sit hjerte l Balder, men nu mister hun det også helt
bogstaveligt. Som sjie kan hun følge Kelt i hans jagt på Balder og i hans søgning eer Fionne. De ﬁnder Fionne på et munkekloster, hvor krigermunkene
hader kvinder og i særdeleshed sjie
Eklund, Sigge: Ind i labyrinten
11-årige Magda er sporløst forsvundet, og hendes far, den karismaske forlægger Marn er mistænkt. Samdig plages han af gåden om sin afdøde bror.
Pigens ulykkelige mor, Åsa, sæ1er diskret sin egen eersøgning i gang. Med
hver sit mov søger ﬂere personer Marns opmærksomhed
Adichie, Chimamanda Ngozi: Americanah
Ifemelu og Obinzi fra Nigeria er forelskede, men bliver spli1ede, 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?

99.4 Lindgren, Astrid: Jeg lægger dine breve under madrassen : en brevveksling 1971-2002
Brevveksling mellem Astrid Lindgren (1907-2002) og Sara Schwardt (f. 1958) ,
der som 12-årig begyndte at skrive l Lindgren. Fra 1971 l 2002 blev det l en
intens brevveksling om Saras følelser, skolegang, opvækst, drømme, problemer og reﬂeksioner, der blev mødt med empa af forfa1eren
Elton, Ben: I kamp mod den
I år 2025 har den dligere elitesoldat Hugh "Guts" Stanton mistet sin familie
under tragiske omstændigheder og ønsker ikke selv at leve videre. En myssk
organisaon giver ham lbuddet om at rejse lbage i den, forhindre mordet
på ærkehertug Franz Ferdinand og derved forhindre første verdenskrig. Men
kan man bare ændre på historien?
Rehr, Henrik: Gavrilo Princip
Tegneserie - graphic novel. Som i et græsk skæbnedrama oprulles de begivenheder, som i juni 1914 førte l den unge bosniske student Gavrilo Princips
a1entat mod ærkehertug Franz Ferdinand, og som samdig blev optakten l
d. 1. verdenskrig
Finderup, Me%e: Lasse-Leif - perlepladens forbandelse
Billedbog. Lasse-Leif på 4 år beslu1er sig for at hans mor skal have en perleplade i gave. Hverken Lasse-Leif eller Luske-Lise har prøvet at lave perleplader
før og det er ret svært. Mon mor nogensinde får sin gave?

Finderup, Me%e: Lasse-Leif og mormors nej-hat
Billedbog. Lasse-Leif på 4 år har fundet sin mormors nej-hat. Da han tager den
på siger han nej l alt, hvad der bliver lbudt. Først synes han, at det er sjovt,
men hvordan slipper han nu af med den åndssvage hat igen?

Foenkinos, David: Minderne
En ung parisisk forfa1erspire 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
Westö, Kjell: Lu=spejling 38
Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune. En dag hører hun en
stemme på advokatkontoret, som vækker ubehagelige minder hos hende.
Hvordan kan hun tage hævn?

O%esen, Joseﬁne: Helgi Daner
Helgi vokser op på en gård. Men det viser sig at Helgi er kongesøn og at han er
søn af en af de underjordiske. Skæbnen har store planer med Helgi, en mand
der senere vil blive husket som Holger Danske

Urban, Simon: Plan D
Året er 2011, Berlinmuren faldt aldrig, og i det stadig kommunisske Øs1yskland skal polikommissær Marn Wegener eerforske et mord med mulige
poliske implikaoner. Men hvem kan man stole på, når alle kan være Stasispioner?
Hegnhøj, Me%e: Ella er mit navn vil du købe det?
Den 12-årige Ella forlader sit hjem i ankvariatet, da hendes kat forsvinder. Alt
hvad der er lbage, er hendes eerladte noter

Williams, John: Stoner
Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA, bliver i 1910 sendt på
landbrugsskole, men vælger li1eraturens verden, bliver universitetslærer og
vender ikke senere lbage l forældrenes gård

Bivald, Katarina: Læserne i Broken Wheel anbefaler
28-årige Sara lever et slle liv i Sverige, hvor hun arbejder i en boghandel. En
brevveksling med 75-årige Amy fra USA om deres fælles kærlighed l bøger
får Sara l Iowa, hvor hun tvinges l at se verden i øjnene

Dicker, Joel: Sandheden om Harry Quebert-sagen
Den unge forfa1er Marcus Goldman har skriveblokering og søger hjælp hos
sin mentor, forfa1eren Harry Quebert i en lille amerikansk by, men ender med
at hjælpe med opklaringen af det mord på forfa1erens 15-årige muse og elskede, Nola, som Quebert anklages for

