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 Bastian, Mirjam 
Loretta  

Roman om de menneskelige relationer vi støder ind i igennem livet og 
hvordan de kan snøre sig ind i hinanden 

 Cunningham, Michael  
Snedronningen  

Det er vinter i et nedslidt kvarter i New York, hvor brødrene Tyler og Bar-
rett begge overvejer, hvad de skal med deres liv. Tyler sniffer kokain og 
venter på sit musikalske gennembrud, mens Barrett er blevet forladt af 
sin kæreste 

 Dillon, Lucy 
Mine 100 ting  

Byggeprojektlederen Gina er blevet skilt fra sin mand. Hun har altid været 
en samler, men nu flytter hun ind i en ren, hvid lejlighed med alle sine flyt-
tekasser. Hun beslutter sig for kun at beholde 100 nøje udvalgte ting 

 Dixelius, Kalle 
Den dag, hvor James McDougal forsvandt  

En livsfarlig epidemi truer Stockholm på grund af griskhed i medicinal-
branchen. En gruppe meget forskellige mennesker opdager, at de har ev-
ner som superhelte, så de måske kan afværge katastrofen 

 Djørup, Adda 
Poesi og andre former for trods  

16 noveller om mennesker, der handler på trods eller i trods mod vanefo-
restillinger og omgivelsernes forventninger 

 Doerr, Anthony 
Alt det lys vi ikke ser  

Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore radio-
transmission, den blinde franske pige Marie-Laure, og eftersøgningen af 
en uvurderlig juvel under 2. verdenskrig 



 Fjord Christensen, Mogens 
Mortens besættelse  

Morten er en 11-årig dreng der levet et trygt liv i 1930'ernes Danmark. Via 
en række punktnedslag følger man hans udvikling fra en lidt passiv og 
genert dreng til en hærdet modstandsmand der har været med til at befri 
Danmark fra værnemagten 

 Forsby, Johan 
Sønner af mænd  

Malthe, Salahdin og Victor er alle i tyverne og burde egentlig være godt 
på vej til at leve et normalt liv. Men de har svært ved at leve op til især 
fædrenes forventninger. Tilfældet vil, at de tre unge mænd møder hinan-
den i en stjålen bus på vej mod Berlin 

 Freeman, Kimberley 
Vejen til Wildflower Hill  

Da Beattie bliver gravid med en gift mand, flygter hun til Australien, hvor 
hun må kæmpe hårdt for at få sig en tilværelse. Firs år senere rejser bar-
nebarnet Emma til mormorens landsted, som hun har arvet, og opdager 
der familiehemmeligheder 

 Friis, Anna  
Himmelpletter  

Silke har svært ved at komme over at hun er blevet forladt af kæresten, 
men så bliver hun lektiehjælper for Oliver, som også bærer på en stor 
sorg, og langsomt opstår en varmt venskab mellem de to 

 Goby, Valentine 
Kinderzimmer  

Mila, en ung gravid modstandskvinde, deporteres til koncentrationslejren 
Ravensbrück. Mila gør alt for at skjule sin graviditet, men til sidst stifter 
også hun bekendtskab med lejrens Kinderzimmer, stedet hvor alle de ny-
fødte børn ender 

 Grieg, Nordahl 
Ung må verden endnu være  

Gennem en engelsk journalist og en partitro sovjetpiges forhold skildres 
miljøet i Moskva i 1930'erne. En af deres amerikanske venner herfra del-
tager senere som krigskorrespondent i den spanske borgerkrig 



 Haggard, H. Rider 
Hun  

Englænderne Horace Holly og Leo Vincey rejser til et glemt kongedømme 
i det mørke og mystiske Afrika. Her støder de på en primitiv stamme, hvis 
leder er den hvide dronning Ayesha, der er mere end to tusinde år gam-
mel og guddommelig smuk 

 Hammann, Kirsten 
Alene hjemme  

Sara er i slutningen af trediverne, journalist og kæreste med Philip, der er 
fraskilt med to små børn. Det eneste der mangler i deres tilsyneladende 
perfekte liv er et fælles barn - og måske at Philip var lidt mere hjemme. I 
virkeligheden spilder Sara ikke tiden med at være lykkelig, hun tager alle 
sorger på forskud og klynker, sover og græder sig gemmen tilværelsen 

 Harrison, A. S. A. 
Den tavse kvinde  

Ægteskabeligt drama om psykologen Jodi og hendes mand Todd, som 
på overfladen lever i et lykkeligt ægteskab. Men da Todd gør sin vens 
datter gravid og vil gifte sig med hende, står Jodi til at miste alt og hun 
arrangerer mordet på sin mand 

 Holst, Kamilla Hega 
På træk  

Roman, der beskriver en ung kvindes personlige deroute i en blanding af 
sex, svigt og hykleri 

 Hornby, Nick 
Miss Blackpool  

Barbara fra Blackpool flytter til London for at lave tv. Her møder hun en 
række mennesker, og sammen skaber de én af tidens mest sete - og sjo-
veste - tv-serier 

 Joyce, Rachel 
To sekunder i Byron Hemmings' liv  

11-årige Byron Hemmings bekymrer sig om tiden og om sin mor, der 
uden at vide det har kørt en lille pige ned. Hvordan kan han skærme mo-
deren og holde sammen på familien? 



 Korelitz, Jean Hanff  
Det burde du have vidst  

Grace Sachs er en succesfuld psykolog og gift med en læge. Hun har 
skrevet en selvhjælpsbog om, hvordan kvinder ikke følger deres intuition, 
når de vælger partnere, og derfor er nemme ofre. Men så bliver en kvinde 
myrdet og Graces egen mand forsvinder sporløst 

 Krien, Daniela  
Engang vil vi fortælle hinanden alt  

17-årige Maria bor hos sin kæreste Johannes nær grænsen mellem Øst- 
og Vesttyskland. 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 nabo-
gården 

 Kushner, Rachel 
Flammekasterne  

Besat af motorcykler og eksperimenterende kunst hvirvles den unge kvin-
de Reno ind i kunstnermiljøet i New York og den ældre mand Sandro 

 Kwok, Jean 
Mambo i Chinatown  

Charlie Wong skifter jobbet som opvasker i Chinatown ud med et som re-
ceptionist på en danseskole, og nye muligheder åbner sig for hende. Hun 
holder dobbeltlivet skjult for sin traditionelle kinesiske far men får lang-
somt mere tro på sig selv 

 Lane, Harriet  
Aldrig uden dig  

Frances tager sig af en døende bilist og bliver fascineret af enkemanden, 
som er en berømt forfatter. Kan hun bruge alle kneb for at få ham og for 
at få succes på det bogtillæg, hvor hun arbejder? 

 Louis, Èdouard 
Færdig med Eddy Bellegueule  

Selvbiografisk fortælling om Eddy Bellegueule der ikke er som de andre 
drenge i den lille nordfranske flække, hvor han vokser op. Hans eneste 
chance er enten at prøve at passe ind eller at rejse væk 



 Modiano, Patrick 
Et forbasket forår & Smertepunktet  

To korte romaner med erindringskunst og pariserstemning af den franske 
Nobelpristager 

 Mortensen, Henning  
Kvinden i korshæren  

Den stærkt ordblinde Frida Hansen reparerer puslespil i Kirkens Korshær 
mens hun kurtiseres af kollegaen Søren Quickborn Madsen og genboen, 
den afskedigede politimand, Henry Petersen 

 Moyes, Jojo 
Hende du forlod  

I 1916 savner franske Sophie sin kunstmalermand, der er ved fronten, 
men heldigvis har han efterladt hende et maleri. I 2006 hænger maleriet 
hjemme hos den engelske Liv, som sørger over sin afdøde arkitektmand. 
Nu gør Sophies efterkommere krav på maleriet 

 Munaweera, Nayomi 
De tusind spejles ø  

Søstrene Yadsohara og Lanka flygter med deres familie fra borgerkrigen 
på Sri Lanka til USA i starten af 1980'erne. De glemmer aldrig legekam-
meraten Shiva og drages som voksne mod hjemlandet, hvor De Tamilske 
Tigre og kvinden Saraswathi får indflydelse på deres skæbne 

 Nielsen, Emma Elisabeth  
Den med Richard Lange  

Roman, der fra drengen Eigils fortællervinkel beskriver en families følel-
sesmæssige kaos efter farens forsvinden 

 Olsson, Linda 
Solsorten synger  

Den ensomme og ulykkelige Elisabeth flytter ind i en lejlighed i Stock-
holm, hvor hun holder sig for sig selv. Gode naboer bliver dog ved med at 
banke på, og lige så stille opstår både venskaber og kærlighed 



 Pilgaard, Stine 
Lejlighedssange  

En ung kvinde flytter med sin kæreste ind i en andelslejlighed i Århus. 
Hun laver lejlighedssange og kommer derigennem tæt på de andre bebo-
ere i foreningen. Med humor fortæller hun om skæbner og møder i daglig-
dagen 

 Rasmussen, Henrik  
Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg er her  

En kriseramt mand fortæller om sit livs svigt gennem skriverier til sin psy-
kiater, og hvordan disse svigt har ført til først en besættelse og siden en 
behandlingsdom, fordi han ikke kunne give slip på kærligheden 

 Ravn, Olga 
Celestine  

Moderne gotisk fortælling om slotsspøgelset Celestine, en ung adelsfrø-
ken, der blev muret inde af sine forældre. Hendes historie væves sam-
men med jeg-fortællerens nutidige spøgelseshistorie om hjemløshed som 
delebarn i en moderne familie 

 Rivers, Francine 
Pigen under broen  

I 1940'erne findes Abra forladt under en bro. I hendes jagt på anerkendel-
se og kærlighed, brænder hun alle broer bag sig, og først for sent opda-
ger hun hvilke omkostninger det har haft 

 Robinson, Marilynne 
Lila  

En dag ankommer en hjemløs og rodløs ung kvinde til den lille by Gilead. 
Hun har bare brug for ly for regnen og søger mod kirkebygningen, men 
mødet med den livskloge gamle præst John Ames forandrer hendes liv 
for altid 

 Ryan, Donal 
Rust  

Efter mange år med økonomisk vækst og et overophedet boligmarked er 
krisen nu kommet til et lille irsk bysamfund, hvor også dygtige og samvit-
tighedsfulde håndværkere bliver snydt og mister arbejdet. Begivenheder-
ne skildres fra 21 forskellige synsvinkler og skrifter i hvert kapitel 



 Safier, David 
28 dage  

16-årige Mira lever i ghettoen i Warszawa, og da ghettoen skal ryddes, 
beslutter hun sig at melde sig til modstandsbevægelsen. En kamp, som 
varer 28 dage 

 Smith, Paul  
Kampen om Staunings stol  

Samarbejdspolitik, Staunings sikre styring og den særlige danske model 
for besættelse, der blev etableret d. 9. april 1940, ser i dag indlysende ud, 
men var det så enkelt, eller lå der mere bag, end vi normalt tror? 

 Sæterbakken, Stig 
Gennem natten  

Karl oplever stor sorg da hans søn begår selvmord. Dagligdagen synes 
formålsløs og i et forsøg på at lindre den knugende smerte forlader Karl 
sin familie. Han har hørt at der sydpå findes et hus, hvor man kan se sin 
værste frygt i øjnene og måske blive hel igen 

 Thurah, Thomas 
Leifs far var borgmester  

10 fortællinger om at vokse op som dreng i provinsen i 1960- og 1970'er-
ne 

 Wattin, Danny 
Hr. Isakowitz' skat  

I nutiden tager en far, en søn og en farfar på en "skattejagt" til Polen - en 
rejse, der skal fortælle noget om familiens fortid. Rejsen krydres med for-
tællinger fra fortiden, hvor jødernes skæbne i Nazityskland spiller en cen-
tral rolle 

 Zevin, Gabrielle  
Historien om A.J. Fikrys liv  

I boghandelen på Alice Island er ejeren A.J. Fikry ved at udvikle sig til en 
vranten gubbe, da en ung kvinde en dag efterlader den to-årige Maya i 
butikken, og Fikrys liv tager en helt ny drejning 


