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 Rich, Nathaniel: Morgendagens odds  

I en nær frem	d er Mitchell Zukor ansat 	l at udregne odds for katastrofer - at 

udny�e frygt 	l profit. Da en stormflod rammer New York forandres verden, 

og Mitchell må overveje sit liv 

 Lyngsø, Niels: Min ukendte bror  

Hans-Peter bliver som 40-årig fundet på rigshospitalets helikopterlandings-

plads med en psykose, og da han bliver sat over for psykiateren Anna Gabriel-

sen, bliver hans erindringer om køn, kærlighed og ubestemt udlængsel hvirv-

let rundt i et mangfoldigt billede af Danmark fra 1970'erne 	l i dag. 

 Grue, Anna: Italiensvej  

I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn 	l København for at 

skabe sig en 	lværelse i sin mors hjemland. Men hvorfor er hun nærmest på 

flugt? Og hvad med kærligheden? 

 Child, Lee: Værd at dø for  

Ex-militærmanden Jack Reacher ankommer 	l en lille by i staten Nebraska i 

USA. Her hersker familien Duncan med hård hånd og snart må Reacher kæm-

pe for sit liv, mens han prøver at afdække, hvorfor en pige forsvandt mange år 

	dligere 

 St. Aubyn, Edward: Glem det ; Dårligt nyt ; En smule håb (Patrick Melrose-

romanerne, bind 1) 

Selvbiografisk fortælling fra den engelske overklasse med pædofili, stofmis-

brug, snobberi og dekadent tomhed 

 Axelsson, Majgull: Jeg hedder ikke Miriam  

På sin 85-års fødselsdag bestemmer Miriam sig for at fortælle sandheden om 

sin sande iden	tet 	l sit barnebarn. Hun lever en tryg 	lværelse som husmor i 

den lille svenske by Nässjö, men for	den gemmer på en grum historie om 

dengang hun var romapigen Malika, der blev sendt 	l koncentra	onslejren 

 Lockhart, E.: Vi var løgnere  

Mød Cadence, Johnny, Gat og Mirren - de er Løgnerne. De mødes hvert år på 

familien Sinclairs ø ud for Massachuse�s kyst. For to somre siden skete der 

noget mys	sk, men hvem fortæller sandheden og kan Cadence stole på Løg-

nerne? 



 Stjernfelt, Karoline: I morgen bliver bedre  

Tegneserie. Engelske 15-årige Caroline Mathilde bliver bortgiDet 	l den 17-

årige Kong Chris	an d. 7. af Danmark. Han er dog ikke interesseret i hverken 

hende eller pligterne som konge. Imens drømmer Johann Struensee om at 

kunne gøre en forskel som stadsfysikus 

 Krien, Daniela: Engang vil vi fortælle hinanden alt  

17-årige Maria bor hos sin kæreste Johannes nær grænsen mellem Øst- og 

Ves�yskland. DDR er gået i opløsning og Maria er i tvivl om hvad hun vil med 

sit liv. Men en dag møder hun den noget ældre Henner fra nabogården 

 Atkinson, Kate: En gud i ruiner  

Om Teddy Todd, en elskelig mand, der har sin glansperiode som RAF-pilot un-

der 2. verdenskrig, men som i ægteskabet og i forholdet 	l da�eren har truk-

ket det korte strå 

 Atkinson, Kate: Liv e3er liv  

I 1910 fødes Ursula uden at vide, at hendes liv bliver formet af evnen 	l at le-

ve det om og om igen. Med 1900-tallets store begivenheder som baggrund, 

lever hun sine forskellige skæbner tæt på kærlighed og krig 

 Ness, Patrick: Monster  

Monsteret udenfor vinduet skræmmer ikke Conor, for han frygter en helt an-

den slags uhyre. Men monsteret udenfor er noget andet, noget vildt. Og det 

ønsker det farligste af alt: Det vil have sandheden 

 Forsby, Johan: Sønner af mænd  

Malthe, Salahdin og Victor er alle i tyverne og burde egentlig være godt på vej 

	l at leve et normalt liv. Men de har svært ved at leve op 	l især fædrenes for-

ventninger. Tilfældet vil, at de tre unge mænd møder hinanden i en stjålen 

bus på vej mod Berlin 

 Ferrante, Elena: Min geniale veninde: barndom, 5dlig ungdom  (Napoli-

romanerne, bind 1) 

Elena og Lila vokser op i et faJgt voldeligt kvarter i Napoli i 1950'erne. De skil-

ler sig ud ved deres intelligens, og selv om drømmen om en bedre frem	d fø-

rer dem i forskellige retninger, udvikles deres venskab hele 	den 



 Ferrante, Elena: Historien om et nyt navn: ungdom (Napoli-romanerne, bind 

2) 

I 1960'ernes Napoli går Elena i gymnasiet, mens veninden Lila har giDet sig 

med den velhavende Stefano. Lila er ulykkelig i sit ægteskab, og under et som-

merophold på Ischia forelsker hun sig i Nino Sarratore, som også Elena er 

hemmeligt forelsket i 

 Ferrante, Elena: Dem der flygter og dem der bliver: 5den i midten (Napoli-

romanerne, bind 3) 

Både det poli	ske klima og venindernes forhold når imod slutningen af 1960'-

erne et anspændt stade. Hver har sit eget at kæmpe med, men båndet mellem 

dem kan stadig ikke brydes 

 Rowling, Joanne K.: Harry Po;er og de vises sten  

Fantasy. Den 11-årige forældreløse dreng Harry Po�er bliver adopteret af sin 

onkel og tante som ikke bryder sig om ham. Han har trolddomsblod i årerne 

og bliver optaget på en skole for trolddomskyndige. Her får han nye venner og 

Lender 

 Ahnhem, Stefan: Den niende grav  

Krimi. I Stockholm eDerforsker Fabian Risk jus	tsministerens forsvinden. Det 

udvikler sig 	l en grum sag med mange ofre og mange pinsler, og ikke ret me-

get er, som det burde være 

  

  

  


