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Elif Batuman

Idioten
2019

KRIG

Andrej Kurkov

Året er 1995. Selin er lige startet på
Harvard University hvor hun studerer litteratur. Vi følger hende, mens hun navigerer gennem studietiden med alt, hvad
det indbefatter af venskaber, studier og
søgen efter identitet.

Fouad Laroui

De nøgne statuer
2019

Fatima, der førhen læste litteratur på
universitet i Bruxelles, helliger sig sin
specielle hævn over de undertrykkende
muslimske mænds tingsliggørelse af
kvinder. Hendes plan går dog langtfra
som planlagt.

Grå bier
2019

Om samfundsforhold og underklassen.
Biavleren Sergej og hans eneste nabo
Pasjka kan ikke fordrage hinanden. Da
krigen tager til, tager Sergej til Krim med
sine bier, for at de kan indsamle honning
i en by uden krig.

Christina Hesselholdt

Virginia is for lovers
2019

Overklassen og universitetet er rammen
og forældre-barn forholdet i centrum. På
et skelet af virkelighed fortælles historien om det grusomme mord på Derek
og Nancy Haysom i Virginia i 1985.

Lykkebarn med far

Peter Legård Nielsen

De kendte

2019

Den 2. Verdenskrig danner bagtæppe
for Konstantin, der hele sit liv har kæmpet for at gøre sig fri af sin fortid, hvor
faderen er dømt nazistisk krigsforbryder,
men hverken navneskifte eller en tur i
fremmedlegionen har gjort ham helt fri.
Hans liv spejler sig i 60 år af Tysklands
historie.
Daniela Tully

Hotellet ved Skyggesøen
2019

Under 2. Verdenskrig sætter tyske Maya
sig for at finde ud af, hvorfor farmoren
døde i USA. Det bringer hende til et hotel drevet i generationer af en magtfuld
familie, som har hemmeligheder, de
helst vil skjule.

Tara Westover

Oplyst

Christoph Hein

2019

Når følelser og intriger kolliderer. Som
formand for en skønlitterær forening må
Peter begå sig i et litterært miljø fuld af
magtkampe og intriger. Samtidig kaster
en hård barndom lange skygger ind i
voksenlivet.

2019

Erindringsroman. Tara vokser op i Buck's
Peak, Idaho, med fanatisk religiøse forældre og en voldelig bror. Da hun som
17-årig starter på Brigham Young University, er det første gang hun befinder
sig i et klasselokale.
Robertson Davies

De oprørske engle
Sofie Jama

Mary B. Tolusso

Et andet menneske, et andet liv

Distancekunstneren

2019

2018

Om flytningeliv og identitet. Somaliskfødte Baraka kæmper for at finde sin
identitet i det danske samfund. Samtidig
glider hendes historie sammen med to
andres: den palæstinensiske flygtningedreng Umars og den jødiske overklassekvinde Rosas.

På en elitær kostskole i Norditalien for
rige familier følger man de unge elevers
erfaringer med hinanden, kærligheden
og det voksenliv, der venter. Men voksenlivet har svært ved at leve op til ungdommens forventninger.

1994

Samhørende: De oprørske engle, Hvad man i
ungdommen nemmer, Orfeus' lyre

Et ukendt manuskript af Rabelais dukker op på et canadisk universitet, og
med et markant persongalleri i hovedrollerne: præsten, middelaldereksperten,
munken og den smukke sigøjnerstudine
sættes der gang i intrigerne.

VENSKAB

Anne Mette Kirk

Knust
2019

Om venskab og sorg. Mathildes storebror Jonathan kører galt efter en gymnasiefest med en skyhøj promille og mister
livet. Men både Mathilde og politimanden Marc mener, at der er løse tråde i
sagen og belønnes snart med den ene
rystende afsløring efter den anden.

KUNSTNERE

HUMOR

Klas Östergren

Dolly Alderton

Gentlemen
(Ved Kristina Stoltz)

Alt hvad jeg ved om kærlighed

2019

Jazz og kunstnerliv. Forfatteren Klas
Östergren flytter ind hos den tidligere
bokser og jazzpianist Henry Morgan og
dennes psykisk ustabile digterbror Leo
og fortæller historien om deres usædvanlige liv.

2019

Dannelse med humor. Dolly Alderton
fortæller ærligt om hvordan hun gang på
gang forelsker sig i de forkerte, om alle
de fantastiske og farverige veninder hun
møder, men også om spiseforstyrrelsen, rodløsheden og ensomheden, det
manglende selvværd og frygten for at se
sig selv, som den hun virkelig er.

Tom Rachman

Den italienske mester

Elizabeth Berg

Historien om Arthur Truluv

2019

2019

85-årige Arthur tager hver dag bussen
til kirkegården for at besøge sin afdøde,
højtelskede hustru. Her møder han ofte
Maddy på 17, som flygter derhen for at
undgå sine jævnaldrende. Et venskab
opstår mellem to ensomme.

Fredrik Backman

En mand der hedder Ove

Om kunstnerliv og far-sønforhold. Charles Bavinsky er søn af en excentrisk
kunstner, hvilket påvirker hele hans
livsforløb. Trods farens egoistiske adfærd elsker Charles ham ubetinget og
forsøger på alle måder at opnå farens
anerkendelse. Handlingen udspiller sig
fra 1955-2018.

2013

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.

Dawn O'Porter

Som det er
2018

Om barnløshed og influencere. Sara,
Cam og Stella er alle tre moderne og
modne kvinder i London med meget
forskellige liv og livssyn - men hver og
én må igennem deres værste mareridt
for - måske - at finde lykken på den anden side.

Donal Ryan

Fra et smult og stille hav
2019

Tre mænd, tre meget forskellige liv, der
ved et tilfælde væves ind i hinanden.
Farouk er traumatiseret bådflygtning fra
Syrien. Lampy plages af spørgsmål om
sin ukendte far og en hjerteknusende
kærestesorg. John ønsker syndsforladelse for et langt livs synder.

Allan Olsen

Søren Lyngbye

Laksetrappen
– et skævt tilbageblik

Frejas tårer

2019

2. del af: Tilfældigt strejfet

Sanger og sangskriver Allan Olsen beretter om op- og nedture indenfor musikbranchen.

2019

Ved en udgravning får rigsantikvaren
kaldt Loke og Freja frem fra den nordiske mytologi til nutidens Århus. Og så
kommer der ellers gang i alle mulige
groteske gavtyvestreger.

HISTORIE
Kate Morton

Urmagerens datter
2019

I 1862 bliver en kvinde dræbt, en anden
forsvinder og et arvestykke er væk. 150
år senere falder den unge arkivar Elodie
Winslow over et fotografi og en kunstners skitseblok. Begge ting har så stor
tiltrækningskraft, at Elodie starter sin
egen efterforskning.
Mathilde Walter Clark

Grumme historier - noveller
2011

En samling humoristiske noveller, der
alle handler om et menneske, der oplever grumme, absurde ting.

Ian Kershaw

Patrick Sølberg

Vendepunkter

Alt nu

2019

2018

Kronologisk beskrivelse af Europas udvikling efter 1973. Om den 2. kolde krig
i 1980'erne, murens fald i 1989, borgerkrigen i Jugoslavien i 1990'erne, EUs
østudvidelse, migrantkrise og terrorfrygt
i 2010'erne og ikke mindst verdensøkonomiens op- og nedture.

Slægts- og familiehistorie fortalt gennem
tre generationer med tråde til Holocaust,
BZ-miljøet i 80'ernes Berlin, frem til
hovedpersonen Halfdans forsøg på at
finde sig selv og sin familie på en rejse
gennem Europa til Athen.

Ole Sønnichsen
Brian Dan Christensen

Den rødhårede kvinde

One dollar man
- historien om danskeren, der
ændrede Anden Verdenskrig

Den 16-årige dreng Cem hyres som
brøndgraver nær Istanbul i 1980'erne.
Et stort svigt og en kærlighedsaffære
trækker skæbnetråde langt frem i tiden.
En lignelse om traditioner og modernitet,
om øst og vest, om familie og kærlighed,
over en 30-årig periode i Tyrkiet.

Orhan Pamuk

2019

Historien om dansk-amerikaneren William S. Knudsen (1879-1948), der kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund til ledende stillinger i bilindustrien, inden han blev sat i spidsen for
den amerikanske produktion af krigsudstyr under Anden Verdenskrig.

2019

Friedrich Christian Delius

Vinduesplads til Mogadishu
2019

John Steinbeck

Et mægtigt gilde
2013

Midt i et barsk havneområde i 1930'ernes Monterey, bor Mack og hans sjak af
arbejdssky kammerater i et faldefærdigt
hus. Med lune og humor beskrives deres dagligdag som oftest går med fest
og billig whisky, og forgæves forsøg på
at hjælpe vennen Doc.

Den 30-årige Andrea Boländer er på vej
hjem fra ferie, da hendes Lufthansa fly,
Landshut, i 1977 kapres af fire palæstinensiske terrorister med tilknytning til
Rote Armee Fraktion og flyves til ørkenen ved Mogadishu.
Linda Lassen

Minette Walters

De sidste timer
2018

Den sorte død hærger i middelalderen.
Da pesten går i land i det sydlige England i 1348, flygter de der kan. Endnu
flere smittes og dør, men en lille gruppe
mennesker forskanser sig i frivillig isolation under Lady Annes ledelse på godset Develish.

Tysklandsarbejderen
Frederiks valg

Anne Swärd

2019

Vera

Om provins og slægt. Frederik vokser
op på Als i starten af 1900-tallet. Han
forelsker sig i Maren, og de får 4 børn
sammen. Men under 2. verdenskrig tager Frederik til Tyskland for at arbejde
og søger varme hos en kvinde, som
bliver gravid.

Ildefonso Falcones

Havets katedral
2010

Serie: Havets katedral, Jordens arvinger

2018

2. Verdenskrig danner rammen for barndommens erindringer. I 1945 ankommer
17-årige Sandrine til Sverige langt fra
krigens mørke i Frankrig. Hendes eneste bagage er hendes ufødte barn og en
hemmelighed.

Historisk roman fra 1300-tallets Barcelona, hvor Arnau Estanyol, der sammen
med sin far har undsluppet livegenskabet, vokser op som fredløs.

KÆRLIGHED
OG DE SVÆRE
FØLELSER

Pia Konstantin Berg

Halvvejs rundt om søen
2018

Christian og Helle beslutter sig for at
blive skilt, men med en umulig teenagedatter og en mindre søn, der tisser
i sengen, så er tidspunktet måske ikke
helt rigtigt. Tiden går og Christian bliver
forelsket i en anden, mens Helle fortryder sine ord om skilsmisse.

Kevin Kwan

Millionæren fra Singapore
2019

Serie: Crazy rich Asians-trilogien: 1. bind

Da Rachel og Nicholas falder for hinanden i New York, ved hun ikke, at han
er en af Singapores mest eftertragtede unge mænd. Men et bryllup i hans
hjemby Singapore vender op og ned på
hendes liv.

Rosie Walsh
Sara Stridsberg

Kærlighedens Antarktis
2019

Om døden og moderkærlighed. En myrdet kvinde fortæller fra dødsriget om sit
korte liv som datter, søster, hustru, mor
og prostitueret og reflekterer over væsentlige episoder i sit liv.

RESTAURANTER
OG MAD
Matias Faldbakken

The Hills
2019

Velkommen til The Hills, en af Oslos
mest hæderkronede restauranter fyldt
med stamgæster, tjenere og traditioner.
Historien foregår over et par dage hvor
der bliver rykket ved vanerne.

Manden, der ikke ringede
2018

Sarah og Eddie mødes tilfældigt og forelsker sig hovedkuls i hinanden. De tilbringer syv dage sammen i en lykkerus
og planlægger en fælles fremtid. Først
skal Eddie lige på ferie, men han ringer
ikke tilbage. Er der noget, de ikke har
fortalt hinanden?

Simona Ahrnstedt

Kærlighedsmiraklet

Martin Kongstad

Kokken der holdt op
med at rødme
2018

Om gastronomi og anerkendelse. I skyggen af sin dominerende far åbner gourmetkokken Magne vegetarrestauranten
Oldenberg. Men kan de høje ambitioner
om michelinstjernerne kombineres med
kærligheden?

2019

James Baldwin

Giovannis værelse
(Ved Pia Juul)
2019

Når trekantsdramaet vokser. Mens hans
forlovede, Hella, er på rundrejse i Spanien, forelsker David sig i den italienske
bartender, Giovanni. Snart flytter han
ind hos Giovanni, men da Hella vender
tilbage til Paris tre måneder senere, er
David tvunget til at vælge mellem de to.

Erotisk fortælling. Minoo er træt af ikke
at møde nogen mænd. Men da Minoo
en mørk februareftermiddag lokkes ned i
en erotisk butik, fører et gådefuldt møde
til en oplevelse, hun sent vil glemme.

Jenny Colgan

Den skønneste
chokoladebutik i Paris
2019

Luke Allnutt

Vi ejer himlen
2019

Om kræft og kærlighed. Rob Coates er
en tilfreds mand. Han har kone, søn og
et dejligt hus i London. Men da sønnen
Jack bliver alvorligt syg af kræft, trækker
det tæppet væk under familien, og livets
skrøbelighed viser sig for ham.

Liza Marklund

Sort perle

Om chokolade og kærlighed blandt potter og pander. Arbejdsløse Anna Trent
rejser fra sit middelklasseliv i England
til et lille værksted i Paris, hvor den
koleriske Thierry fremstiller den fineste
gourmet chokolade. Her lærer hun om
kærlighed til både mad og mennesker.

2019

En skæbnesvanger nat i 1990'erne
forulykker en båd ud for stillehavsøen
Manihiki. I båden er den svenske mand
Erik, og fra dette sekund forandres verden for perlefiskeren Kiona.

Joanne Harris

Chokolade
2000

Som ny populær ejer af chokoladebutikken i en fransk landsby gør Vianne præsten nervøs, især fordi hun tilsyneladende
kan heksekunster og tiltrækker landsbyens udstødte. Alting kulminerer, da hun
planlægger en påskechokoladefestival.

BIOGRAFIER OG
REJSER

Mia Folkmann

Vores engelske hus
2018

En personlig fortælling om at eje et gammelt hus i England og om glæden ved
at besøge historiske huse og idylliske
haver i Midtengland.

KRIMI
Andreas Monrad Pedersen

Åbne hænder
2019

Den desillusionerede privatdetektiv Johannes møder den gamle kommunist
Martin. Det bliver starten på afdækning
af en gammel sag, der trækker tråde
op til et nutidigt kriminelt netværk. Men
sagen sætter også fokus på Johannes
fortid som kommunist og Stasi-agent.

Bent Q. Holm

Asfalt og blomster
2018

Om kærlighed og mord. I 1972 bliver
den enlige mor Alice Hansen fundet
myrdet i en gyde i København. Alice efterlader sig en lille søn, og mordet bliver
aldrig opklaret.

Astrid Lindgren
Louise Hartung

Jeg har også levet!
– en brevveksling
2018

Brevveksling mellem Astrid Lindgren og
hendes tyske veninde Louise Hartung i
årene 1953-1965. Brevene omhandler
bl.a. litteraturens betydning, venskabets
kunst og begrænsninger, familieliv, hverdag og politik i efterkrigstidens Europa.
Anne-Sofie Storm Wesche

Liva Weel – et portræt
2019

Om revy og skuespillerliv. Portræt af revy-stjernen og skuespilleren Liva Weels
(1897-1952) liv og karriere på de skrå
brædder.
Karl Ove Knausgård

Hvorfor skriver jeg?
2019

Om skriveprocesser og forfatterliv. Karl
Ove Knausgårds personlige essay om
skrivekunsten og hans personlige refleksioner over, hvad det at skrive betyder
for Knausgård selv.

Thomas Frank

Min vej til vikingernes Byzans
– 65 dage i kajak

Hans Rosenfeldt
Michael Hjorth

Manden der ikke var morder

2018

Domprovst Thomas Frank beretter i
dagbogsform om sin rejse i kajak ad
vikingernes gamle seljruter på de østeuropæiske floder og Sortehavet til vikingernes Byzans. Han fortæller om arkæologi, vikingerne, historie og religion,
om de mennesker han møder på vejen
og om den strabaserende rejse.
Joseph Conrad

2019

Heine T. Bakkeid

Jeg vil savne dig i morgen
2019

Den tidligere politimand Thorkild Aske er
netop blevet løsladt efter at have afsonet tre år for manddrab. Plaget af skyld
og kronisk smerte overtales Thorkild til
at rejse til en lille ø i Nordnorge for at
finde en ung mand der er forsvundet.

En Sebastian Bergman krimi, bind 1.

Vi møder her for første gang kriminalpsykolog Sebastian Bergman. Han har
ellers pga. en personlig sorg trukket sig
fra politiarbejde, men nu får han anbragt
sig midt i Rejseholdets arbejde med
mordet på en teenagedreng i en svensk
provinsby.

Mørkets hjerte
1997

En engelsk styrmand sidder på et skib
på Themsen og afventer tidevandet.
Imens fortæller han om en dramatisk
flodtur ind i Congo og om mødet mellem
begærlige kolonibestyrere og udpinte
indfødte.
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