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 Achebe, Chinua 

Trives ej længere her  

 
Obi er en moderne mand, som har læst i England og ved hjemkomsten til 
Nigeria får en lukrativ stilling i Eksamenskommissionen. Han nægter at 
modtage bestikkelse, men bukker under for presset 

 Asmussen, Peter  

Og tilsidst går verden under  

 
I korte afsnit, hvor handlingen udspiller sig på det samme sted i et land-
skab ned til vandet, fortælles hovedpersonen Louises liv, fra hun fødes i 
juli 1914, til hun dør dagen før sin 100 års fødseldag 

 Bistrup, Hanne 

På herrens mark  

 
I 1950'ernes København vokser en moderløs pige op som den yngste af 
7 søskende og ser sine søskende komme videre i livet. Da deres far gifter 
sig igen med en meget yngre kvinde, ændres hendes verden fuldstændigt 

 Broksø, Keld 

Missilhotellet  

 
Tyske David Wolff bliver leder for en hjælpeorganisation i Afghanistan. 
Her opdager han, at der sker fordækte ting, og denne viden sender ham 
på vild flugt i et farligt land, hvor der er fjender alle vegne og meget få 
venner 

 Carmona-Alvarez, Pedro 

Og vejret skiftede, og det blev sommer og så videre  

 
Da Johnny og Kari mister deres to små døtre ved en ulykke, flytter de fra 
USA til hendes hjemland Norge. De får en ny datter, men er det nok til at 
genskabe en familie, parforholdet og ikke mindst finde fodfæste selv? 

 Chan, Darcie 

Marys hemmelighed  

 
Mary lever i 60 år næsten helt isoleret i sit marmorpalæ med udsigt til den 
lille by Mill River. Hvorfor er hendes liv blevet sådan, og hvordan påvirker 
det den lille bys indbyggere? 



 Christer, Sam 

Torinoklædets hemmelighed  

 
En seriemorder i Los Angeles. En myrdet filmmanuskriptforfatter og et le-
gendarisk ligklæde i Torino. Handlingen springer fra Californien til Italien 
mens LA-politifolk skal forsøge at stoppe en morder og løse en gåde, der 
vækker genklang helt til Vatikanet 

 Costantini, Roberto 

Du er det onde  

 
Krimi. Rom 1982. Italien fejrer VM-sejren i fodbold, da en ung kvinde myr-
des. Det ligner en let sag for den arrogante kommissær Balistreri, men 
opklaringen forkludres og sagen henlægges. 24 år senere ripper fundet af 
en dræbt kvinde op i gamle sår 

 Dicker, Joel 

Sandheden om Harry Quebert-sagen  

 
Den unge forfatter Marcus Goldman har skriveblokering og søger hjælp 
hos sin mentor, forfatteren Harry Quebert i en lille amerikansk by, men 
ender med at hjælpe med opklaringen af det mord på forfatterens 15-
årige muse og elskede, Nola, som Quebert anklages for 

 Faletti, Giorgio 

Skæbnespil  

 
Eksbokseren Silver har i sin ungdom været fængslet for matchfixing. Han 
er nu med i ledelsen af en fodboldklub, hvor sønnen er stjerne og er ved 
at gentage faderens dumhed 

 Franklin, Tom 

Pukkelryg pukkelryg  

 

Krimi. Den hvide Larry og den farvede Silas var en slags venner som 

børn og unge, da Larrys kæreste forsvinder, og han mistænkes for forbry-

delsen. Mange år senere er Silas blevet den lokale betjent, da Larry mis-

tænkes for endnu en ung piges forsvinden  

 Gordon, Jaimy 

Lord of Misrule  

 

På den nedslidte galopbane Indian Mounds handler det om at kunne be-
gå sig blandt lånehajer, grådige hesteejere, hærdede staldfolk og lykke-
riddere. Alle er på udkig efter en hurtig gevinst på de billige heste og in-
gen midler skys for at nå målet 



 Grønlykke, Maria 

Hundrede års kvindsomhed : polyfoni  

 
100 fiktive kvinder fra alle samfundslag fortæller med et blink i øjet om 
deres liv, vilkår og valg samt kommenterer samfundsudviklingen. Tekster-
ne er skrevet for at fejre, at det i 2015 er hundrede år siden kvinderne fik 
stemme- og valgret 

 Hindberg, Jeanett Veronica 

PS. Trænger til flødeskum (og diller) : en næsten sandfærdig dag-
bog  

 
Bitterfissen Bethany hedder i virkeligheden Jeanett Veronica, er over-
vægtig, får hverken gjort rent eller sex og nu bliver hun snart 41. I dag-
bogsform følger vi hendes jagt på en ny og bedre version af sig selv 

 Holst, Knud  

Solstik : udvalgte noveller og et digt 1961-1995  

 
Et udvalg af noveller samt et digt, som tematiseret i drengeliv, landliv, 
hverdagsliv og skyggeliv giver skarptskårne portrætter af menneskers liv i 
overgangen fra landbosamfund til modernitet 

 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 

 Jensen, Frank 

Som et blik fra helvede  

 
Thriller, der følger den militante islamiske terrorismes uhyggelige og laby-
rintiske vej til Europa. Handlingen følger opbygning af en terroraktion med 
mulig kulmination i København, og skildrer samtidig det intense efterret-
ningsarbejde som finder sted i PET 

 Jensen, Povl Erik  

Persona non grata  

 
Satirisk og gådefuld roman, hvor en psykisk syg fra den lukkede afdeling 
lukkes ud på virkelighedens Nørrebro. En stemme i hans hoved fortæller 
ham, at han er på en mission for at redde verden og finde sin veninde 



 Kent, Hannah 

Uindviet jord  

 

I 1829 bliver den islandske tjenestekvinde Agnes Magnúsdóttir henrettet 

for drab, men begik hun virkelig ugerningen? I sin sidste tid bliver hun an-

bragt i forvaring hos en modvillig familie, og brudvis fortæller hun sin hi-

storie til dem og en ung hjælpepræst  

 Kokkedal, Jacob 

Tude-Tarzan  

 
Bristede drømme, kærlighed, liderlighed, rødvinspatter, pumpede overar-
me, druk, smølfer og meget andet præsenteres vi for i denne satiriske no-
vellesamling, der stiller skarpt på den moderne mand 

 Krogsgaard Christensen, Jeppe 

Åben himmel  

 
16 korte sammenvævede historier om isolerede og ensomme mennesker 
i København i dagene omkring det store skybrud i 2011, som medførte 
store oversvømmelser og trafikalt kaos 

 Lyberth, Juaaka 

Godt i vej  

 
Generationsskildring fra den kulturelle smeltedigel som er 1960 og 1970. 
Også på Grønland, hvor en boglig stærk grønlandsdreng udfordrer livet 
på kost- og realskolen i Nuuk omgivet af tidens toner, og et ungdomsop-
rør, der rumler 

 Lång, Line-Maria 

Artiskokhjerte  

 
Lisa flyver ned til sin far i Paris i håbet om mere samvær. Men alt er ikke 
som det skal være, og Lisa indleder et forhold til den noget ældre musik-
anmelder Le Monstre 

 Miller, Andrew D.  

Vintergæk  

 
Den britiske advokat Nick nyder godt af kapitalismens indtog i Rusland 
indtil han selv bliver den narrede part 



 Mukasonga, Scholastique  

Nilens vor Frue  

 
På en prestigefyldt katolsk pigeskole ved Nilens udspring i Rwanda bor 
en flok teenagepiger med meget forskellige baggrunde og forudsætnin-
ger. Vi følger det stigende racehad og polariseringen mellem hutuer og 
tutsier op til folkemordet i 1994 

 Nebelong, Lisbeth 

Møde i mol  

 
Umiddelbart op til sin 50 års fødselsdag, indleder Lisa en rejse mod sit 
sande jeg og sine drømme. Rejsen fører hende fra Danmark, over Norge 
til Færøerne, hvor hun tilbragte sin ungdom og efterlod sit livs kærlighed 

 Nordbo, Mads Peder 

Thuleselskabet  

 
Et bestialsk mord på Fyn, hvor runer er indgraveret i liget, leder Mathias 
Hviid på sporet af nazister og Thuleselskabet, mens det går op for ham, 
at han selv spiller en stor rolle i et af alle tiders største mysterier 

 Olczak, Martin 

Akademimordene : Strindberg-krimi  

 
Krimi. En tilsyneladende galning myrder løs blandt medlemmerne af det 
svenske akademi. Politikvinden Claudia Rodriguez, der efterforsker sa-
gen, bliver hurtigt sat af den, og må fortsætte jagten på morderen på 
egen hånd 

 Oz, Amos 

Mellem venner  

 
Noveller. Indlevede skildringer af ensomme og længselsfulde mennesker 
i en israelsk kibbutz i 1950'erne, hvor fællesskabet ellers er et af målene 
med tilværelsen 

 Pollock, Donald Ray 

Djævlen uafbrudt  

 
Arvins mor dør af kræft, da han er 9 år, og han må overlades til bedste-
forældrene i den amerikanske landsby Knockemstiff. Her lever godtfolk 
og sære eksistenser side om side. Blandt andet excentriske prædikanter, 
korrupte politifolk og seriemordere. Eneste adspredelse er sex, druk, 
slagsmål og religion 



 Ramqvist, Karolina 

Altings begyndelse  

 
Saga er ung i 1990'ernes Stockholm. Hun går ofte på natklubber og tager 
for sig af mænd. Hun er betaget af den kendte Victor, men hvad stiller 
Saga op, når hendes mor belærer hende om, at hun ikke skal lade sig 
styre af mænd? 

 Rector, John 

Et iskoldt kys  

 
Nate og Sara er på vej mod Reno, da en såret mand tilbyder dem 500$ 
for at køre med. En voldsom snestorm tvinger dem ind på et øde motel, 
og her opdager parret at manden har en kuffert der indeholder flere millio-
ner dollars 

 Roncagliolo, Santiago 

Rød april  

 
Krimi. Den peruvianske assisterende distriktsanklager Félix Chacaltana 
Saldívar står i marts 2000 overfor et bestialsk mord, og snart myrdes flere 
af de personer, han udspørger i forbindelse med sin efterforskning. Er det 
terrorgruppen Den Lysende Sti, der er på spil? 

 Schepp, Emelie  

Mærket for livet  

 
Krimi. Anklager Jana Berzelius skal lede en sag om mordet på chefen for 
Udlændingestyrelsen. Mordet viser sig at have forbindelse til en sag om 
menneskesmugling og Janas egen barndom 

 Selasi, Taiye  

Gå væk, Ghana  

 
Fire børn i familien Sai med ghanesiske, nigerianske og skotske rødder 
kæmper med identitet og selvværd under deres opvækst i USA, efter at 
deres far har forladt dem og uden forklaring er rejst tilbage til Ghana 

 Shoham, Liad 

Asyl  

 
Krimi. En ung kvinde, frivillig hos Flygtningehjælpen i Tel Aviv, findes 
myrdet, og da en afrikansk flygtning tilstår mordet, burde sagen være op-
klaret. Men politikommissær Anat tror ikke på tilståelsen 



 Smilevski, Goce 

Freuds søster  

 
Sigmund Freuds søster, Adolfine, står hele sit liv i skyggen af sin forgude-
de 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 kreative 
miljø, hvor hun indleder et livslangt venskab med kvindesagsforkæmpe-
ren Klara Klimt 

 Steensen-Leth, Bodil 

Når solen er begravet  

 
Biografisk roman om den danske komponist Rued Langgaard (1893-
1952), som mens han levede blev anset som den skøre komponist og 
først blev anerkendt i Danmark efter sin død 

 Suchanek, Jonas  

Do danska  

 
Historien om "drengen", der flygter fra Prag til Danmark med sin mor, bror 
og stedfar. Om livet i Sandholmlejren og om den barske opvækst i Aal-
borg 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 el-
skede, og som senere trækker Theo ind i kunstens kriminelle underver-
den. Vi følger Theos dannelsesrejse 

 Tind, Eva 

Han  

 
En dansk adopteret kvinde rejser til det ufatteligt kontrollerede land Nord-
korea på jagt efter en større forståelse af den afdøde, biologiske fars bag-
grund og historie 

 Wassmo, Herbjørg 

Disse øjeblikke  

 
Den norske forfatters selvbiografiske roman om en opvækst med over-
greb, at blive mor som ganske ung, en krævende uddannelse og et ulyk-
keligt ægteskab 


