
Backman, Frederik: En mand der hedder Ove
Ove, en gnaven og regelfikseret gammel mand, har gjort  
det til sin opgave at kontrollere alt og alle i boligforeningen. 
Men bag Oves bitre fremtoning gemmer der sig en  
sørgmodig historie og efter tabet af sin kone har Ove på  
forskellig spidsfindig vis forsøgt selvmord. Men da en  
larmende iransk kvinde og hendes familie flytter ind ved 
siden af, rusker det liv i Oves rutiner og tristesse.
(Læs også ”Britt-Marie var her”)

Bergstrand, Mikael: Delhis smukkeste 
hænder
Delhis smukkeste hænder ; Tåge over Darjeeling. 
En desillusioneret midaldrende svensk mand tager til det  
eksotiske og anderledes Indien for at vende om på sit liv. 
Mødet med Indien bliver både overrumplende, humoristisk  
og kaster uventede gevinster af sig.

Constantine, Barbara: Og så kom Paulette -
Ferdinand på 70 år bor alene på en stor gård. Men tilfældig-
heder gør, at gården pludselig bliver beboet af mange  
forskellige mennesker i denne varme fortælling om  
solidaritet i et aldersintegreret bofællesskab.

Dillon, Lucy: Ensomme hjerter og herreløse 
hunde
39-årige Rachel fra London arver et hundeinternat og flytter 
på landet for at finde fodfæste, efter at hendes kæreste 
gennem ti år pludselig hellere vil prioritere konen. Hun skal 
beslutte sig for, om hun vil drive stedet, der også byder på 
en irriterende dyrlæge.

Hallgrímur Helgason: Kvinden ved 1000°
Islandske Herbjörg på 80 år bor i en ombygget garage med 
KOL, daglig hjemmehjælp, internet og en gammel hånd-
granat. Nu gider hun ikke mere og har bestilt tid på  
krematoriet. I glimt fortæller hun sin livshistorie, som har 
ført hende vidt omkring i verdenshistorien

Hallgrímur Helgason: Lejemorderens guide 
til et smukt hjem
Toxic er en hårdkogt serbisk lejemorder, som må flygte fra 
New York, da han for alvor har klokket i det. Han ender  
ved et uheld i Reykjavik, hvor han giver den som karismatisk  
tv-præst. Det holder naturligvis ikke i længden, og pludselig 
er gode råd dyre, da Toxic bliver indhentet både af  
kærligheden og fortiden.

Hamberg, Emma: Næste stop Rosengädda!
Hjerter i brand (må ikke slukkes!)
I den lille svenske by Rosengädda møder tre personer  
hinanden, Tessan, Jane og 13-årige Bror, og får langsomt styr 
på deres liv. Om venskaber, der trodser alder, klasser og køn.

Holmqvist, Karin Brunk: Potensgiverne
Underfundig fortælling om de ugifte søstre Elida og Tilda på 
78 og 72, hvis gammeldags, regelbundne liv i barndomshjem-
met i Skåne får en spændende drejning, da Alvar Klemens fra 
Sundsvall bliver deres nabo.
(Læs også ”Glimmerbøsserne” og ”Sirile gentlemen søges”) 

Hotakainen, Kari: Hjemmefronten
Matti er en hjemmegående mand, der lige er blevet forladt 
af sin kone. Han er overbevist om, at hun kommer tilbage 
hvis han finder det lille hus hun længe har ønsket sig. Intet 
må stå i vejen for ham og i krig og kærlighed er alt tilladt.
(Læs også ”Isaak-katedralen”)

Ingelman-Sundberg, Catharina: Med kup og 
kaffelikør
Fem beboere på et plejehjem udtænker en plan for et stor-
stilet kunsttyveri, der kan forsøde tilværelsen eller sende 
dem en tur i fængsel, men ikke meget går som planlagt.

Jepsen, Erling: Den sønderjyske farm
Kunsten at græde i kor ; Med venlig deltagelse ; Den sønderjyske 
farm
Ved foden af Gramby Bakke i Sønderjylland i 1960’erne slår 
den 12-årige Allan sig på kaninavl, altimens det groteske og 
sorte udfolder sig omkring ham. Både i hans dysfunktionelle 
familie og i lilleput-samfundet, der rystes ved ankomsten af 
en neger.

Jonasson, Jonas: Den hundredårige der 
kravlede ud ad vinduet og forsvandt 
Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Allan 
Karlsson flygter på sin 100 års fødselsdag fra sit plejehjem  
ud i den svenske provins, hvor eventyr, sære eksistenser, 
kriminelle typer og dramatiske begivenheder venter
(Kan også lånes som film på biblioteket. Læs også ”Analfabeten der 
kunne regne”)

Joyce, Rachel: Harold Frys usandsynlige 
pilgrimsfærd
Den netop pensionerede Harold Fry beslutter sig for at gå 
800 km gennem England for personligt at aflevere sin hilsen 
med håb om god bedring til en kræftsyg kollega.  
På den lange gåtur erindrer han sit liv og reflekterer over de 
forkerte beslutninger, han har taget.

Lemaitre, Pierre: Vi ses deroppe
Alfred og Édouard har overlevet 1. verdenskrig, men ab-
solut ikke uden mén. Édouard har mistet sit underansigt, 
sin stemme og sin fremtid. Alfred sin forlovede, sit job og 
sin stolthed. Tilværelsen syner mere og mere dyster, indtil 
Édouard får ideen til et helt fantastisk svindelnummer, et 
fupnummer, som vil ændre alt.

Loe, Erlend: Doppler
Doppler ; Volvo lastvagnar 
Doppler, som er en velfungerende borger, beslutter pludselig, 
at han må finde sig selv, opgiver job og ægteskab og flytter 
ud i skoven omkring Oslo for at finde sig selv, i selskab med 
en elgkalv og i pagt med naturen, mens han tænker over 
udviklingen i samfundet og hans eget ægteskab.

Mazetti, Katarina: Fyren fra nabograven
Desireé og Benny mødes på kirkegården: hun er enke, og han 
er enlig. De ser ”buen af lys”, men det slår underholdende 
og dramatiske gnister, da deres to forskellige liv skal forenes. 

Plambeck, Dy: Texas’ rose
Abby Larsens familie lever sammen på et større landsted, 
men falder fra hinanden da urkraften, faster Lillian,  
pludselig rejser til Vietnam.

Puértolas, Romain: Den utrolige historie 
om fakiren, der sad fast i et IKEA-skab
Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser til Ikea i 
Frankrig for at købe en sømseng på tilbud. Sengen er udsolgt, 
men han møder en kvinde i cafeteriet. Han vælger at  
overnatte i Ikea og må gemme sig i et Ikea-skab, som snart 
efter er på vej til England.
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Solomons, Natasha: Mr. Rosenblums liste 
eller en nyttig vejledning for den der 
ønsker at blive englænder
Det tysk-jødiske ægtepar Jack og Sadie Rosenblum flygter 
kort før 2. verdenskrig til England, hvor Jack med alle  
midler forsøger at blive engelsk. Da ingen golfklub vil optage 
ham som medlem, beslutter han sig for selv at anlægge en 
golfbane i det idylliske Dorset.

Tropper, Jonathan: Syv satans lange dage
Kort efter at have fundet sin chef i seng med sin kone, dør  
Judd Foxmanns far, og han tvinges til at sidde shiva med sin 
dysfunktionelle familie i syv lange dage.

FILM:

The angels’ share
Den unge Robbie slipper med samfundstjeneste efter et 
voldeligt overfald, fordi hans kæreste venter barn.  
Det brogede hold han aftjener straffen med, ledes af den 
faderlige Harry, der hjælper og tror på Robbie og finder hans 
særlige styrke, der måske kan hjælpe ham videre: Han har 
næse for whisky!

Calendar girls
Da Annie mister sin kræftsyge mand, beslutter hun sammen 
med veninden Chris at lave en utraditionel kalender til støtte 
for det lokale hospital og til mandens ære, hvor de sammen 
med 10 andre midaldrende kvinder poserer nøgne.

De urørlige
Phillipe er mangemillionær og efter en ulykke er han blevet 
lam fra halsen og ned. Driss er arbejdsløs og småkriminel  
og får mod forventning stillingen som Phillipes personlige 
assistent. Trods store sociale og kulturelle forskelle udvikler 
de et varmt venskab, hvor de begge får udfordret deres syn 
på verden.

Forrest Gump
Det amerikanske samfunds udvikling fra Vietnamkrigen til 
idag, oplevet af den enfoldige Forrest Gump, som kommen-
terer sine sejre i sport, krig, skak og forretning med naiv 
troskyldighed.

Bog
cafe

på
første

Skæv
vinkler

- livet på godt og ondt

e


