
 

 



Skønlitteratur 
 

Atkinson, Kate 
Liv efter liv. 531 sider 
I 1910 fødes Ursula uden at vide, at hendes liv bliver formet af evnen til at  
leve det om og om igen. Med 1900-tallets store begivenheder som  
baggrund, lever hun sine forskellige skæbner tæt på kærlighed og krig 
 
Colling Nielsen, Kaspar  
Den danske borgerkrig 2018-24. 222 sider 
Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser borgerkrigen med drab, selvtægt,  

sammenbrud og kaos til følge. 450 år senere fortæller rigmanden, der ved 
hjælp af stamceller stadig er i live, om sine tanker, tab og oplevelser til sin  
talende hund og lever samtidig et tumultarisk og dekadent liv i rigdom  
sammen med venner, som løbende fortæller hinanden utrolige historier om 
psykisk syge bjørne og meget mere 
 
De Waal, Edmund 
Haren med de ravgule øjne : en skjult arv. 388 sider  
Keramikeren de Waal arver en samling små japanske figurer - netsuker - 

fra sin onkel og beslutter at undersøge samlingens vej gennem hans slægt 
fra 1870'erne til i dag og dermed også slægtens historie 
 
Elton, Ben 
To brødre. 609 sider 
To drenge, en arier og en jøde, fødes som brødre på den samme dag i  
Berlin. I begyndelsen har deres oprindelse ingen betydning, men  
efterhånden som den politiske agenda ændrer sig, bliver de tvunget til en 
række fatale beslutninger 

 
Finnigan, Judy 
Eloise. 340 sider 
Cathy bryder sammen af sorg, da veninden Eloise dør af brystkræft. Snart 
dukker hun op som genfærd og i Cathys drømme: de små døtre er i  
livsfare og Cathy skal redde dem. Eloise har taget mange hemmeligheder 
med i graven 
 
Franklin, Tom 

Pukkelryg pukkelryg. 303 sider 
Den hvide Larry og den farvede Silas var en slags venner som børn og  
unge, da Larrys kæreste forsvinder, og han mistænkes for forbrydelsen.  
Mange år senere er Silas blevet den lokale betjent, da Larry mistænkes for 
endnu en ung piges forsvinden 
 
 
 



Heivoll, Gaute 
Over det kinesiske hav. 253 sider 
I 1945 bygger et ungt norsk par et hus, der skal danne ramme om såvel  
familieliv som en lille institution for værgeløse børn og voksne. Det går 
fint og alle trives, indtil katastrofen pludselig indtræffer 
 
Helle, Helle 
Hvis det er. 143 sider 
To løbere render ind i hinanden i en stor jysk skov. De er faret vild og 
kommer til at tilbringe to dage sammen i den vilde danske natur 
 
Klougart, Josefine 
Om mørke. 329 sider  
Lyrisk prosa bl.a. om forholdet mellem mand og kvinde, og udsyn der 
ændrer sig, alt efter om det ses i mørke eller lys 
 
Mondrup, Iben 
Godhavn. 263 sider 
Tre danske søskende vokser op i Grønland i 1970'erne. Venskaber og  
naturen betyder meget for dem, og efterhånden også det andet køn 
 
Obreht, Téa 
Tigerens kone. 371 sider 
Da den unge læge Natalias elskede bedstefar dør, bliver det for Natalia 
en erindringsrejse ind i bedstefarens historier fra hendes barndom og 
hans liv under Balkans turbulente udvikling fra 2. verdenskrig og frem til  
Balkan-krigen 
 
Peetz, Monika 
Tirsdagsfruerne. 334 sider 
Fem kvinder er gennem 15 år mødtes første tirsdag i hver måned på en 
fransk restaurant i Køln. Da de begiver sig ud på en pilgrimstur til  
Lourdes, modnes deres venskab, og kvinderne gennemgår en personlig 
udvikling 
 
Rachman, Tom 
Storhed og fald. 374 sider 
Den godt 30-årige Tooly indleder i 2011 en odyssé i jagten på sin  
identitet og sandheden om sin opvækst. Det bliver et gensyn med de 

personer, der har taget sig af hende samt tilbageblik til 1988 og den  
mellemliggende tid 
 
 
 
 



Ragde, Anne B. 
Jeg har et tæppe i tusind farver. 251 sider 
Varmt og hudløst portræt af Birte, forfatterens danske mor, som  

arbejdede på fabrik i Trondheim og var kompromisløs eneforsørger for 
sine to døtre. Nu er hun døende, og datteren gør status over sin mors 
liv og sine egne følelser 
 
Rimminen, Mikko  
Næsedag. 257 sider 
Den midaldrende kvinde Irma er lidt ensom. En dag begynder hun at 
banke på hos fremmede og udgive sig for at være sendt fra et  
analysefirma. Dette afstedkommer en del bizarre optrin, men bliver 

også begyndelsen på nye venskaber 
 
Russell, Karen  
Sumplandia! 411 sider 
Bigtree-familien driver en alligatorpark. Da moderen dør opstår  
problemer, og den 13-årige Ava tager på en rejse ud i sumpen til den 
skræmmende egn Underverdenen i forsøget på at redde dem alle 
 
Shafak, Elif 
Ære. 447 sider 
En kurdisk familie flytter fra en lille landsby i Tyrkiet til London. Mødet 
med det moderne vestlige storbyliv får det traditionelle familieliv til at 
vakle, og et æresdrab opløser familien. En familiesaga om tre  
generationer af tyrkiske Kurdere 
 
Strandbygaard, Ulrikka 
Astronauternes klub. 260 sider 
Sigurd er et følsomt menneske, der lever store dele af sit liv i  
drømmenes og fantasiens verden. Han finder ud af, at både den store 
kærlighed og de store svigt dog befinder sig i virkeligheden, en  
virkelighed som på mange måder kalder på Sigurd 
 
Tartt, Donna 
Stillidsen. 836 sider 
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 elskede, og som senere trækker Theo ind i kunstens  
kriminelle underverden. Vi følger Theos dannelsesrejse 
 
 
 
 
 



Toews, Miriam 
Små udsving : historien om min far. 212 sider 
Biografisk roman om forfatterens far, Melvin Toews (1935-1998), der led 
af en bipolar lidelse og begik selvmord i en alder af 62 år 
 
Watson, Christie 
Elskede Elijah. 332 sider 
7-årige Elijah bliver adopteret af en kærlig familie efter at have oplevet 
grusom omsorgssvigt i sin tidlige barndom. Men hvordan skal det gå, når 
man har en ond troldmand indeni sig? 
 
Trigiani, Adriana 
Skomagerens hustru. 543 sider 
Ciro og Enza har mødt hinanden som børn i Norditalien og mødes igen 
ved et tilfælde flere år senere, da de begge er udvandret til Amerika. Det 
bliver de to, og den lille familie lever lykkeligt, indtil fortiden indhenter 
dem 
 
Wattin, Danny 
Hr. Isakowitz' skat. 233 sider  

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  
fortællinger fra fortiden, hvor jødernes skæbne i Nazityskland spiller en  
central rolle 
 
Westö, Kjell 
Luftspejling 38. 398 sider 
Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune. En dag hører hun 
en stemme på advokatkontoret, som vækker ubehagelige minder hos 

hende. Hvordan kan hun tage hævn? 
 
Wiedemann, Finn 
Vi er her kun til låns i al slags vejr. 239 sider 
Forfatteren beskriver tiden før hans egen eksistens, nemlig hans  
forældres liv og møde i 1950'ernes og 1960'ernes Danmark. Han drives 
af ønsket om at kortlægge sin families historie og på baggrund af en stor 
mængde breve optrævler han langsomt sine forfædres færden 
 

Wijkmark, Carl-Henning 
Vi ses igen i næste drøm. 155 sider 
Professor Frank Larson slår hovedet, farer vild i en kælder og da han 
kommer op til overfladen, er han tilbage i 1924, hvor han begynder en 
spændende rejse. En rejse, hvor han blandt andet møder sin mor i en 
yngre udgave 
 
 
 



Williams, John  
Stoner. 302 sider 
Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA,  bliver i 1910 sendt 
på landbrugsskole, men vælger litteraturens verden, bliver universitetslæ-
rer og vender ikke senere tilbage til forældrenes gård 
 
___________________________________________________________ 
 

Faglitteratur 
 
98.214 

Damsgård Andersen, Puk 
Hvor solen græder : en fortælling fra Syrien. 263 sider  
Fortælling fra bagfrontlinjerne i borgerkrigen i Syrien, hvor mere end 
150.000 mennesker er blevet dræbt, og millioner er sendt på flugt. Blandt 
andet følger bogen storbykvinden Nour, der i en frihedsrus engagerer sig i 
det syriske  
oprør, som ender med at blive hendes livs mareridt 
 
99.4 Cixi (kejserinde af Kina) 

Chang, Jung 
Enkekejserinden : Cixi, konkubinen, der grundlagde det  
moderne Kina. 506 sider 
Om enkekejserinden Cixi (1835-1908), der gennem 50 år indirekte rege-
rede Kina, og om hendes kamp for at overvinde århundreder gamle tradi-
tioner og bane vejen for en modernisering af landet 
 
99.4 Fischermann, Robert 
Fischermann, Robert  

At forstå er ikke at tilgive : en dansk kz-overlevers livslange rejse.  
199 sider  
I oktober 1943 oplever den da 15-årige Robert Fischermann at blive taget 
til fange og deporteret til den tyske koncentrationslejr Theresienstadt. 
Han  
fortæller i bogen om tiden før og efter krigen og reflekterer over troen på 
en alvidende Gud set i lyset af holocaust 
 
99.4 Kim, Eunsun 

Kim, Eunsun 
Min vej ud af Nordkorea : ni år på flugt fra helvede. 202 sider 
Eunsun Kim voksede op i Nordkorea under rimelige kår, men familien blev  
offer for den store hungerkatastrofe, og som 11-årig er hun ladt alene til-
bage uden mad og er indstillet på at dø. Hendes ukuelige mor kommer 
dog tilbage og sammen med storesøsteren planlægger de en flugt 
 
 
 



99.4 Lindgren, Astrid 
Jeg lægger dine breve under madrassen : en brevveksling 1971-
2002. 208 sider 

Brevveksling mellem Astrid Lindgren (1907-2002) og Sara Schwardt  
(f. 1958) , der som 12-årig begyndte at skrive til Lindgren. Fra 1971 til 
2002 blev det til en intens brevveksling om Saras følelser, skolegang,  
opvækst, drømme, problemer og refleksioner, der blev mødt med empati af 
forfatteren 
 
99.4 Pedersen, Peder N. 
Birkeland, Sven Arvid 
Kina kalder : en familiesaga. 294 sider  

Forfatterens fortælling om bedstefaderens fætter Peder N. Pedersen (1880-
1951), der med sin hustru Barbara rejser til Kina som lægemissionær.  
Familiens historie er samtidig en skildring af livet i Kina, landets overgang 
fra kejserdømme til republik og den japanske besættelse 
 
____________________________________________________________ 
 

Digte og noveller 
 

Grue, Anna 
De andre : noveller. 246 sider 
Ti noveller om hverdagens små og store katastrofer lige fra vandskader,  
bortløbne katte og trafikuheld til naboens træ, der skygger på terrasen.  
Hvad sker der, når vi blander os i hinandens liv på godt og ondt? 
Indhold: De andre ; Stå dog ikke dér i regnen ; Ude af sync, 1981 ;  
Blodbøgen ; SAS and the City ; Ude af sync, 2008 ; BEEEEP-BEEEEP ;  
Den stærkeste dreng i klassen ; Det er ikke nemt ; En ny kvinde. 
 

Hassan, Yahya  
Yahya Hassan : digte. 169 sider 
Emne: indvandrere ; unge ; ghettoer ; vold ; svigt ; kriminalitet 
Digte der med vrede, indignation og stor sproglig kraft sætter ord på  
hvordan det er at vokse op i en ghetto, hvor vold, svigt og kriminalitet er 
en del af virkeligheden. 
Indhold: Barndom ; Uden for døren ; Nyren ; Plastikblomst ; Den arabiske 
prins ; Ord ; Parabol ; Ramadan ; Ferieminder I ; Trælameller ; Masjid  
Salsabil ; Gemmeleg ; Møllen ; Natbus ; Fladfisk ; Salam Habibi ; Lige før  

lukketid ; Den fromme ; Morgenbøn i Libanon ; 12 år ; Mosters mand ; Mor 
til tre fremmede søskende ; Ferieminder II ; Tvangsfjernet ; Opkald fra  
Mellemøsten ; Flytning ; Sveriges skove ; Ferieminder III ; Dimission ;  
Morgen ; Pædagogisk diktatur ; Det sjette opholdssted ; 14 år ; Den nye 
dreng ; Dagfunktion ; Pisprøve ; Kontaktperson ; Kaffeholdet ; Legalt  
natarbejde ; Skunkposen og ghettobanken ; Hævn ; Arrestordre ; An-
holdt ;  



Totenschlæger ; Politijagt I ; Indbrud ; Bekendelser ; Røveriforsøget ;  
Arresten ; Stevnsfortet ; Løsladt ; Politijagt II ; Banke banke på ; Allah 
er uvidenhed ; Eid ; Vennedigt ; En radius af 100 meter ; Til  

psykopaterne ; Far min ufødte søn ; Du kommer i helvede min bror ; 
Jetlagformørkelse ; Rullestolen ; Fødslen ; Utopien ; Man græmmes ; 
Skuffelsen ; Februaruforudsigelighed ; Ghettoguide ; Påmindelse ;  
Dommedagen ; Handicapskolen ; Athan ; Makkerpar ; Afløser ; Langdigt. 
 
Jessen, Ida 
Postkort til Annie : noveller. 220 sider 
Seks noveller med ensomme kvinder som hovedpersoner. Novellerne  
tager udgangspunkt i det stille hverdagsliv, hvor en uventet begivenhed 

kan tvinge kvinderne til at træffe forkerte valg. Som oftest på baggrund 
af ugengældt kærlighed til deres ægtemænd, kærester eller sønner. 
Indhold: En udflugt ; December er en grusom måned ; Et skænderi ; 
Postkort til Annie ; Mor og søn ; I min hjemby. 
 
Katz, Janina 
Endnu ikke allerede : digte. 42 sider 
Livskloge digte i en melankolsk grundtone om livets forgængelighed med  
erindringer om kærlighed og længsel. 
Indhold: Kærlighed ved tusmørke (1) ; &&& ; Et barns bøn for "Sepp" 
Müller ; Faderen ; Moderen ; En erindring ; Et fotografi indefra ;  
Afskeden ; Overvejelser ; Mit ægyptiske år ; Et brev til himlen ; Livets 
fylde ; Om bæredygtighed ; Måske ; Om et øjeblik ; Piller ; Piller, piller ; 
Hvis ; Metoden ; En dum sammenligning ; En muslingeskal ; &&& ;  
Kærlighed ved første smil ; Den dag ; I lufthavnen ; Færdigt arbejde ; Til 
slut ; &&& ; Slutspurt ; Han ; Jesus klager over faderen ; Et digt ;  
Kærlighed ved tusmørke (2) 
 
Munro, Alice 
Fjendskab, venskab, ægteskab : noveller. 373 sider 
Novellerne, der foregår i Canada, viser i genkendelige miljøer på landet 
og i byen de menneskelige dramaer i nære relationer og de psykologiske 
spil der afgør liv og skæbne. 
Indhold: Fjendskab, venskab, ægteskab ; Flydebroen ; Familiens  
møbler ; Trøst ; Nælder ; Bjælkehuset ; Det vi husker ; Queenie ;  
Bjørnen gik over bjergets top. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Munro, Alice 
For meget lykke : noveller. 350 sider 
Med sin skarpe pen leverer forfatteren stærke psykologiske dramaer om  

menneskelige relationer i genkendelige temaer med et tvist. 
Indhold: Dimensioner ; Fiktion ; Wenlocks skrænt ; Dødemandshuller ; 
Frie radikaler ; Ansigt ; Kvinder ; Børns leg ; Brændsel ; For meget  
lykke. 
 
Nors, Dorthe 
Kantslag : noveller. 146 sider 
15 grumme og satiriske noveller der med udgangspunkt i en velkendt  
hverdag skildrer mennesker på kanten og skårede eksistenser. 

Indhold: Kender du Corri? ; Gensidig aflivning ; Buddhisten ;  
Vinterhaven ; Den store tomat ; Ællingen ; Kvindelige mordere ;  
Svævet ; Nat Newsom, det gribende menneske ; Hos frisøren over for  
møntvasken ; Hejren ; Kantslag ; Mor, mormor og moster Ellen ; Den 
sommer gik hun på kirkegårde ; Vadehavet. 
 
Så længe jeg skal ind ad din dør : stemmer til et stumt fag :  
10 danske forfatteres noveller inspireret af 10 social- og  
sundhedsmedarbejderes hverdag. 157 sider 
10 danske forfattere har fulgt 10 social-og sundhedsmedarbejdere i  
deres hverdag og skrevet 10 fiktive beretninger om helt almindelige 
menneskers helt ualmindelige skæbner 
Indhold: Jesper Wung-Sung: Den rigtige mand. Juliane Preisler: På  
hjertesiden. Charlotte Weitze: Udgang. Anne-Cathrine Riebnitzsky:  
Glasdøren. Anna Grue: Beundreren. Peder Frederik Jensen: Jeg ska ik 
tørres, din dumme neger. Lotte & Søren Hammer: Drengen. Lea  
Løppenthin: Ro er et arbejde. Thorstein Thomsen: Et kolonihavehus.  
Jacob Skyggebjerg: Den bedste søvn, den får jeg her i min stol 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



Bogskatte (titler vi har købt 10 eksemplarer af til brug for  

læsekredse) 

 
Jette A. Kaarsbøl - Din næstes hus (Bogskat 10 stk. i kasse) 370 sider  
Arkitekten Laus kommer til en landsby i Jylland, dels for at begrave sin 
far, dels for at finde sig selv. Men mødet med præsten, hans unge kone 
og landsbyens beboere bliver ikke helt problemfrit. 
 
Herbjørg Wassmo - Hundrede år (Bogskat 10 stk. i kasse) 441 sider 
Altertavlen i Lofotkatedralen blev malet af en kunstuddannet præst, og  
modellen til englen var forfatterens formoder Sara Susanne. Historien er 

fuld af farver og gode detaljer, og drejer sig om 3 generationers stærke 
kvinder, deres liv, deres kærlighed og sorger. 
 
Sofi Oksanen - Renselse (bogskat 10 stk i kasse) 359 sider 
Den gamle estiske bondekone, Aliide finder det unge traffickingoffer,  
Zara, livløs på sin gårdsplads. Forbindelserne mellem de to kvinder  
afdækkes langsomt, og en tragisk familiehistorie tilbage fra Sovjettiden 
om at miste sin frihed og sin krop, åbenbares. 
 

Erik Valeur - Det syvende barn (Bogskat 10 stk i kasse) 692 sider 
Syv spædbørn får en fælles start på børnehjemmet Kongslund i 1961.  
Næsten 50 år senere modtager nogle af dem et mystisk brev... 
 
 

http://fyraften.nu/kvindehistorie-i-100-ar/12478/hundrede-aar/
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