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Skønlitteratur 
 
Austin, Lynn  
I det skjulte. 383 sider. 
Kristen roman om enken Eliza og vagabonden Gabriel under                
depressionens USA. 2017 
 
Baronsky, Eva 
De sovendes land. 159 sider. 
Da 91-årige tyske Wilhelmine brækker ryggen, ansættes 23-årige        
Jelisaveta til at passe hende. Forholdet mellem de to kvinder er fint,     
indtil Wilhelmine opdager, at Jelisaveta er russisk og det udløser en    
skyttegravskrig mellem dem. Wilhelmine har siden anden verdenskrig 
næret et dybtfølt had til russerne og båret på en mørk hemmelighed. 
2016 
 
Blæsbjerg, Kim 
Desertørerne 1. 497 sider. 
Moderne slægtsroman. En familieejet storkoncern i international vækst            
er rammen for fortællingen om to unge mænd, der begge er involveret i 
virksomheden på hver sin måde. En fortælling om et Danmark i vor tid, 
præget af finanskrise og krig. 2016. 1. del af trilogi 
 
Blæsbjerg, Kim 
Rådhusklatreren. 385 sider. 
Fabulerende familiekrønike fra det 20. århundrede med William                           
Lundstrøm, hans forfædre tre generationer tilbage og historien som                   
omdrejningspunkt. 2007 
 
Boyne, John 
Cyril Averys hjerte. 631 sider. 
Irske Cyril Avery fortæller om sit 70-årige liv. Han bliver født i 1945                 
og straks adopteret af ægteparret Avery, men aldrig accepteret som                   
en rigtig Avery. Som homoseksuel må han kæmpe for at blive accepteret 
og opleve gensidig kærlighed. 2016 
 
Correa, Armando Lucas 
Den tyske pige. 332 sider. 
I 1939 må den 12-årige Hannah Rosenthal og hendes familie flygte fra 
Berlin til Cuba. I 2014 får 12-årige Anna Rosen i New York post fra sin                 
afdøde fars cubanske familie. Hannah og Anna må mødes og få familie-
båndene redt ud. 2017 
 
Dalsgaard, Christian 
Svin. 415 sider. 
Om brødrene Claus og Helge, der vælger hver deres vej i livet. Da Helge 
stikker af hjemmefra, skilles de to brødres veje. Henover de næste 40 år 
opbygger Claus en stor svinebesætning, stifter familie og lever et kristent 
liv, mens Helge lever en forhutlet tilværelse præget af kriminalitet og 
misbrug. 2016 
 



Donoghue, Emma 
Rum. 339 sider 
Drengen Jack fortæller fra sit daglige liv. Han har tilbragt hele i sit liv i 
fangenskab sammen med Mor i et lille værelse, som kun har en låst 
dør og et ovenlysvindue. Da han fylder 5 år fortæller Mor, at der er en 
verden udenfor og får ham til at medvirke til et flugtforsøg. 2011 
 
Fredensborg, Eva Maria 
Det hvide mørke : en moderne slægtsgåde. 325 sider. 
Emma har altid troet, at hun kender sin familiebaggrund, men mødet 
med den ukendte farfar, Harald, ændrer hendes liv og efterlader hende 
med en helt ny opfattelse af sig selv og den genmasse hun bærer 
rundt på. 2016 
 
Gilbers, Harald 
Nat over Germania. 471 sider. 
Krimi. Berlin, maj 1944. Maltrakterede kvindelig begynder at dukke               
op i Berlins gader. Den forhenværende kriminalkommissær Richard  
Oppenheimer, der er jøde, beordres til at bistå i opklaringen. Mens    
Oppenheimer langsomt får noget af sin faglige stolthed tilbage, må  
han også overveje hvad nazisterne vil gøre med ham, hvis han                   
opklarer sagen. 2016 
 
Gregory, Philippa 
Dronningens nar. 479 sider. 
England i 1500-tallet er en scene med kamp om folkets kærlighed,  
tronen og tro. En ung synsk kvinde, Hannah, bliver en vigtig del af 
kampen, men til gengæld må hun ofre sin egen personlighed. 2004 
 
Groff, Lauren 
Skæbne og hævn. 409 sider. 
Lotto og Mathilde er unge, smukke og forelskede, da de gifter sig i 
1990 og på trods af modgang holder de sammen. Men alle historier             
har to sider og de unges forhold bygger på meget forskellige                         
forudsætninger og forventninger. 2016 
 
Hannah, Kristin 
Nattergalen. 451 sider. 
Nazisternes besættelse ændrer livet for de to franske søstre Isabelle      
og Viviane. På hver deres måde må de klare livet, men de redder også 
begge livet for andre. 2016 
 
Healey, Emma 
Elizabeth er forsvundet. 347 sider. 
Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud, der er 
ved at blive dement, der tager det alvorligt. Og hende er der ingen der 
tror på, da hun ikke kan huske noget. Men fortiden rumsterer og den 
husker hun meget detaljeret. Også det mysterie som alle andre                       
tilsyneladende har glemt. 2015 
 
 
 



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. 2014 
 
Hope, Anna 
Dansen. 335 sider. 
Historisk kærlighedsroman der folder sig ud på et sindssygehospital i 
England i året 1911 blandt mentalt syge og mennesker anbragt af          
forsorgen. Mænd og kvinder holdes skarpt adskilt - undtagen ved                      
fredagsdansen for særligt udvalgte patienter. 2017 
 
Hope, Anna 
De savnede. 280 sider. 
Året er 1920. Hetties bror overlevede krigen, men er nedbrudt. Evelyn 
mistede sin kæreste og Ada sin søn. Kvindeskæbnerne bindes sammen, 
da der dukker en dørsælger op i Adas hjem med en hemmelighed. 2014 
 
Jessen, Ida 
En ny tid. 208 sider. 
Thyregod, 1927. Lilly er 50 år og netop blevet enke. I sin dagbog ser hun 
tilbage på sit barnløse ægteskab med den knarvorne læge Bagge og på 
alt det, der kunne være blevet anderledes, hvis hun havde truffet nogle 
andre valg. 2015 
 
Klaussmann, Liza 
Villa America. 492 sider. 
Villa America danner i 1920'erne rammen om en flamboyant                                  
kunstnerkoloni ved Den Franske Riviera. Ægteparret Sara og Gerald              
Murphy lever deres drømme ud med Scott Fitzgerald, Hemingway og                   
Picasso som hyppige gæster, indtil en fremmed bryder kredsen. 2015 
 
Konar, Affinity 
Mischling. 367 sider. 
Tvillingerne Pearl og Stasha ankommer i 1944 til Auschwitz, hvor de            
sammen med en række andre tvillingepar udvælges til Josef Mengeles 
medicinske eksperimenter. Da lejren rømmes, er pigerne kommet væk 
fra hinanden. 2017 
 
Korsgaard, Thomas 
Hvis der skulle komme et menneske forbi. 314 sider. 
På en gård langt ude på landet ved Skive bor Tue med sin familie. Da en 
lillesøster dør ved fødslen, synker hans mor ned i en depression. Faderen 
er forgældet og frustreret, og det går ind imellem ud over børnene. I 
skolen bliver der ikke grebet ind, selvom Tue nogle gange har et blåt øje, 
men han klarer sig på trods. 2017. 2. del hedder ’At sørge for sine’. 
 
Larsen, Britt Karin 
Der vokser et træ i Mostamägg. 173 sider. 
Skovfinnerne bor i de dybe skove på grænsen mellem Norge og Sverige, 
de lever i pagt med naturen med bjørnejagt, magi, overtro og stærkt 
sammenhold. Vi følger bl.a. den unge Lina, der er på flugt med sin             
nyfødte og eneboeren Taneli, der mødes og sammen bygger en ny                         
tilværelse op. 2016. 1. del af en serie. 



Maynard, Joyce 
Bjerget bag huset. 400 sider 
En seriemorder huserer i Californien, og Rachels far efterforsker sagen. 
Rachel og hendes søster prøver at hjælp, men det går slet ikke som   
ventet. 2016 
 
Rasmussen, Gorm H. 
Girafhuset. 317 sider. 
Da faderen dør rydder Daniel og søsteren op i barndomshjemmet 
"Girafhuset" i Hasseris i Aalborg. Daniel, som er forfatter, beslutter sig for 
at skrive "Forsvindingsskoven", hans egen historie om den tyranniske og 
voldelige fader. 2016 
 
Ravatn, Agnes 
Fugletribunalet. 274 sider. 
Tv-værten Allis Hagtorn forlader mand og job efter en offentlig skandale 
og begynder at arbejde som hushjælp og gartner for Sigurd Bagge.     
Begge gemmer de på hemmeligheder, og spørgsmålet er om de kan    
lægge det bag sig og begynde på ny sammen? 2017 
 
Robertson, S.D. 
Tid til at sige farvel. 351 sider. 
William er død og har efterladt sin 6 årige datter forældreløs. Han skal 
vælge om han vi i himlen eller blive på jorden som en ånd og måske få 
kontakt til datteren. 2017 
 
Ryan, Donal 
Som røg for vinden. 216 sider. 
Den 33-årige Melody er gravid med sin 17-årige elevs barn. Det giver 
hende en række samvittighedskvaler og overvejelser om bl.a. selvmord 
samtidig med, at det ødelægger forholdet til hendes mand. 2017 
 
Rydahl, Pia 
Der brænder en ild. 364 sider. 
Holmegaard Glasværk i 1970'erne - en glasmager rammes af en                               
hjerneskade, og hele familien må forsøge at fortsætte livet med de                  
alvorlige konsekvenser det har; psykisk, socialt og økonomisk. 2017 
 
Sandberg, Kristina 
Et barn at føde. 478 sider. 
Vi følger Maj og hendes liv og hverdag i årene 1938 til begyndelsen af 
1940. Man kommer helt ind under huden på Maj og følger hendes tanker, 
følelser og gøremål. 2017 
 
Schmidt, Garbi 
Ebba. 284 sider. 
I begyndelsen af det 20. århundrede bliver den unge kvinde Ebba                
uddannet boghandlerske, hvilket giver hende muligheder, der ellers er                
få af datidens kvinder forundt. Gennem hendes litterære lidenskab,                  
hendes fascination af København, hendes venskaber og hendes                          
kærlighedsrelationer tegnes et portræt af en kvinde med ben i næsen og 
på jorden. 2017 
 



Schmidt, Ina Merete 
Du tror alt er godt. 202 sider. 
På en rejse til Prag forsvinder den 32-årige Elena og i kæresten Martins 
forsøg på at finde den kvinde, han elsker, vises historier, som ingen havde 
gættet på. For hvor godt kender vi i virkeligheden det menneske, vi deler 
vores tilværelse med? 2017 
 
Seethaler, Robert 
Et helt liv. 153 sider. 
En fortælling om de øjeblikke, der former et menneske og dets skæbne. 
Andreas Egger lever og arbejder det meste af sit liv i nærheden af den 
bjerglandsby, hvor han voksede op. Han forelsker sig i Marie, og da et               
svævebanefirma bringer moderne tider til byen, finder han her arbejde. 
2016 
 
Sendker, Jan-Philipp 
At høre hjertet slå. 299 sider. 
Julia Win er netop blevet færdig med sin juridiske embedseksamen, da 
hendes far forsvinder sporløst fra sit hjem i New York. Efter nogle år finder 
Julia en ledetråd i et ikke afsendt kærlighedsbrev til en burmesisk kvinde, 
hvilket fører Julia til Myanmar. 2013 
 
Sendker, Jan-Philipp 
Hjertets stemme. 350 sider. 
Karrierekvinden Julia hører pludselig en stemme i hovedet, der stiller en 
masse nærgående spørgsmål til hendes fortid og nuværende liv. Det bliver 
en rejse til Burma, der giver Julia svar på den mystiske stemme og hjælper 
hende med at finde sig selv. 2016 
 
Sepetys, Ruta 
Glimt af håb. 348 sider. 
Roman om en litauisk pige, hendes mor og bror, der i 1941 tages til fange 
af det hemmelige sovjetiske politi. Man følger pigen i 440 dage ud af 12 års 
fangeskab. Via tegninger forsøger hun at dokumentere rædslerne og vise 
sin far, at hun lever. 2016 
 
Simonsen, Knud 
Tilstandsrapport. 393 sider. 
I Dragsø, en lille by på Djursland, sker der store omvæltninger. Byens         
største virksomhed skal gennem en foryngelseskur og en rigmand (med  
ikke helt rent mel i posen) planlægger at anlægge en stor golfbane. Og så 
dukker der et lig op i grusgraven. 2016 
 
Skomsvold, Kjersti Annesdatter 
Jo hurtigere jeg går, jo mindre er jeg. 157 sider. 
Matea er en gammel dame, som hele sit liv har været bange for at møde 
andre mennesker. Nu nærmer hun sig døden og er bange for at dø uden at 
nogen levende ved at hun har levet. Hun gør nogle bizarre krumspring for 
at komme i kontakt med andre inden hun dør. En alvorsfuld og humoristisk 
roman om angsten for livet og døden. 2011 
 
 
 



Skov, Leonora Christina 
Den, der lever stille. 374 sider. 
Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien om sit liv med 
moderen og uden moderen. Moderen som aldrig ville acceptere at      
hendes datter er lesbisk. 2018 
 
Skoven, Marie 
Er du der, kommune? 190 sider. 
Den lille by Broby indeholder både Næssets smukke palævillaer og   
Stærekassens betonboliger, hvor kontanthjælpsborgerne kæmper for     
at få tilværelsen til at hænge sammen. En kludetæppefortælling om   
forskellige liv og de mange måder, de kan leves på. 2017 
 
Sloma Jørgensen, Torben 
Alle dage kommer. 201 sider. 
Slægtsroman om tre generationer i familien Sloma, der op gennem    
1900-tallet bliver udsat for jødeforfølgelser. 2017 
 
Stambach, Scott 
Den usynlige Ivan Isaenko. 302 sider. 
Den multihandicappede Ivan Isaenko er vokset op på Mosyr Hospital for 
Alvorligt Syge Børn i Hviderusland. Ivans dage udfyldes med tidsfordriv, 
lige indtil den leukæmiramte pige Polina dukker op, og giver Ivan en   
mening med livet for første gang. 2017 
 
Strout, Elizabeth 
Mit navn er Lucy Barton. 183 sider. 
Om en fattigdomsramt barndom i USA's midtvest og det, til tider, svære 
kærlighedsforhold mor og datter i mellem. 2017 
 
Sø, Mette 
Fordi at. 209 sider. 
Kanel er skovhugger og foretrækker træernes selskab fremfor          
mennesker. Da hun kommer til Vendsyssel for at fælde farlige træer     
efter en storm, møder hun nye omgivelser og mennesker, som trænger 
ind bag hendes hårde facade. 2015 
 
Thau, Helena 
Adrien. 143 sider. 
En ung dansk kvinde blaffer, vandrer og cykler gennem Balkan og     
Tyskland til Frankrig, hvor hun opsøger sin elskede Adrien, som hun     
traf i Grækenland. Rejsen og kærligheden bliver afgørende for hende 
som menneske og som fortæller. 2018 
 
Thomsen, Thorstein 
Frøken Narvik. 366 sider. 
Med kærlighedshistorien mellem norske Anne og dansk-tyske Christian i 
centrum fortælles om tre generationers udfordringer med kærlighed og 
familie og livet selv. Historien bevæger sig fra 1920 til 1978 fra Slesvig 
over Narvik via Gulag-lejrene til København. 2015 
 



Tornbjerg, Ole 
Drengen fra Godhavn. 327 sider. 
Der sker grusomme ting på drengehjemmet Godhavn, hvor knægten 
Kalle ankommer til i 1963. Systematiske voldelige overgreb, seksuelle 
krænkelser og meget andet. Samtidig klippes der til 2005, hvor vi         
møder den voksne Kalle, der slås med oplevelserne fra Godhavn.                 
Inspireret af virkelige hændelser. 2015 
 
Towles, Amor 
En gentleman i Moskva. 481 sider. 
Grev Alexander Rostov bliver i 1922 idømt livsvarig husarrest på Hotel 
Metropol i Moskva, hvor han tilpasser sig degradering fra suite til                       
9 kvadratmeter og et job som tjener. 2017 
 
Troelsen, Stig 
Bjørgs saga. 205 sider. 
Pigerne Bjørg og Eydis forsvinder på mystisk vis i fjeldet på Færøerne i 
starten af 1900 tallet. Men hvad skete der med dem? 2016 
 
Tyler, Anne 
Den blå tråd. 423 sider. 
Familien Whitshank er en tilsyneladende velfungerende familie, som har 
boet det samme sted gennem generationer. Gennem historiske                         
tilbageblik fra 1920'erne og frem udfoldes den sande historie om                     
familien. 2017 
 
Tyler, Anne 
Eddikepigen. 202 sider. 
Moderne gendigtning af Shakespeares komedie "Trold kan tæmmes" om 
den genstridige Kate, der forventes at tilpasse sig mændenes idéer om 
kvinder og ægteskab. 2016 
 
Valeur, Erik 
Logbog fra et livsforlis. 439 sider. 
Statsministerens og justitsministerens mor forsvinder fra et plejehjem 
og hele nationen leder efter hende. Der fortælles samtidig historien om 
enspænderen Viggo Larssen som boede overfor de to toppolitikere,                       
måske der findes en sammenhæng. 2015 
 
Ventzel, Henrik 
Dødemandsbjerget. 265 sider. 
Historien forgår i Skagen i starten af 1800-tallet. Her fik byfogeden en 
sort slave foræret, og hans liv er vævet ind i en beretning om de hårde 
levekår i et lille fiskersamfund. Fiskerdatteren Marie spiller den anden 
markante rolle i beretningen. 2009 
 
Vesaas, Tarjei 
Fuglene. 308 sider. 
Om Mattis, der ikke er som alle andre, og som oplever verden på en   
intuitiv måde. Om ensomhed, isolation og livets store spørgsmål, og 
samtidig om naturen, fuglene og om at ro frem og tilbage over en sø 
som færgemand - også selv om der ikke er nogen der skal over. 2017 
(originaludgave 1957) 



Vittrup, Morten 
Argentineren der kom sejlende på en cedertræsplanke. 446 sider. 
Victor Zalazar kommer til verden som uønsket og uægte søn i en rig               
argentinsk familie. Længslen efter kærlighed, sammenhørighed og en 
egen identitet driver ham ud på en dannelsesrejse fra Latinamerika til                  
Ishavet og endelig til Spanien, hvor han en dag skyller op på stranden ud 
for Malaga. 2016 
 
Vraa, Mich 
Haabet: 1787-1825. 415 sider. 
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med skibsreder                  
Frederiksen og hans 14-årige datter Maria om bord. Undervejs afdækkes 
skibets mørke fortid, samt en række hændelser der har stor indflydelse 
på Marias opvækst og liv. 2016 
 
Vraa, Peter 
Peters kærlighed. 510 sider. 
Historisk roman, der tager udgangspunkt i en brevudveksling mellem   
generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854) og den fiktive person 
Maria Eide fra 1852 til 1853, hvor von Scholten ser tilbage på et langt liv 
fyldt med håb, kærlighed og nederlag. 2017 
 
Walker, Alice 
Farven lilla. 287 sider. 
Historisk roman fra Georgia i 1930'erne, hvor 14-årige Celie skriver breve 
til Gud. Hun er fattig, sort og gravid med sin stedfar. Romanen følger 
hende gennem 30 år i et voldeligt ægteskab, hvor hun klarer livet trods 
dårlige kår og skaber sammenhold blandt familiens kvinder. 2017 
(originaludgave 1982) 
 
Walls, Jeannette 
Glasslottet. 388 sider. 
Jeannette Walls (f. 1960), en kendt amerikansk journalist, fortæller om 
sin barndom og opvækst med en alkoholisk og genial far og en mor, som 
var kunstner. Familien var hjemløs og omrejsende og først som teenager 
kunne forfatteren sammen med sine søskende bryde ud af familien og 
starte på et normalt liv med skolegang og uddannelse. 2017 
(originaludgave 2011) 
 
Welander, Felicia 
Måske i morgen. 330 sider. 
Eva har mistet sin lille datter, manden har forladt hende, og nu                   
planlægger hun sin egen død. Men så tager den farvestrålende nabo,         
Monica, affære. Hun flytter ind og får Eva på fode igen. Monicas                     
kræftsygdom blusser dog op på ny, og rollerne mellem de to kvinder               
byttes om. 2017 
 
Werfel, Franz 
Et brev fra en kvinde. 129 sider. 
Da den den rige østrigske embedsmand Leonidas får et brev fra sin                    
tidligere jødiske kæreste, sætter det en kæde af begivenheder i gang. De 
tvinger ham til, at forholde sig til sit ægteskab og den voksende nazisme 
fra naboen Tyskland i 1936. 2016 



Westö, Kjell 
Den svovlgule himmel. 525 sider. 
En forfatter tænker tilbage og fortæller om sit liv i Helsingfors fra 1969 og 
frem. Som 10-årig bliver han ven med Alex og senere forelsket i søsteren 
Stella. De tilhører en overklassefamilie, og mødet får betydning for resten af 
hans liv. 2017 
 
Wildenhain, Michael 
Mens alligatoren griner. 219 sider. 
Jeg-fortælleren Matthias ser tilbage på sit liv for at forstå de begivenheder, 
der formede hans liv. En tragisk familiehistorie væves sammen med det tyske 
efterår, der var præget af terroranslag fra Rote Armee Fraktion (RAF), og                  
tiden efter. 2017 
 
Willumsen, Dorrit 
Nær og fjern. 243 sider. 
Satirisk roman om forskellige danskere i efterkrigstiden i forskellige                             
livssituationer. Fælles for dem alle, er at de alle drømmer om noget mere,                 
noget bedre og ikke mindst at blive elsket. 2015 
 
Wingate, Lisa 
Inden vi blev jeres. 396 sider. 
I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med sine yngre søskende på familiens 
husbåd på Mississippi-floden. Senere ender børnene på et børnehjem, hvor 
Rill må kæmpe med at holde modet oppe og søskendeflokken samlet. 2018 
 
Wolitzer, Meg 
Hustruen. 281 sider. 
Joan Castleman er på vej til Finland sammen med sin berømte ægtemand, 
hvor han skal modtage en fornem litteraturpris, da hun beslutter at ville     
skilles. Sent i livet har Joan fået nok af deres illusoriske ægteskab og rollen 
som den altopofrende hustru. 2015 
 
Wung-Sung Jesper 
En anden gren. 553 sider. 
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens kinesiske                 
oldefar San Wung Sung og danske oldemor Ingeborg Danielsen. 2017 
 
Yazbek, Samar 
Du må ikke dø. 2015 sider. 
Beretning om hverdagslivet under den syriske borgerkrig. Sult, bomberegn og 
giftangreb er alle en del af fortællingen, men det er kærlighed og kunst også. 
2017 
 
Yu, Hua 
Den syvende dag. 229 sider. 
Beretning om hverdagslivet under den syriske borgerkrig. Sult, bomberegn og 
giftangreb er alle en del af fortællingen, men det er kærlighed og kunst også. 
2017 
 
 
 
 



Zadoorian, Michael 
En sidste rejse. 268 sider. 
Livsbekræftende roman om et ældre ægtepars sidste ferietur i autocamper. 
Hun er uhelbredelig syg af cancer, og han er ramt af Alzheimers. Det er en  
ferietur, hvor ægteparret kæder fortid og nutid sammen med refleksioner og 
gamle lysbilleder. 2017 
 
Zevin, Gabrielle 
Historien om A.J. Fikrys liv. 280 sider. 
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. 2015 
 
Østergaard, Louise 
Eva. 210 sider. 
Eva er en succesfuld forfatter i København, der rejser til barndomshjemmet i 
Lønstrup for at begrave sin mor. Gennem mødet med hjemstavnen og dets 
mennesker lærer hun moren og sig selv bedre at kende. 2016 
 
 
 
 
 
Biografier 
 
99.4 Buk-Swienty, Tom 
Det ensomme hjerte. 484 sider. 
Om den unge tysker Hans Horns (1921-1989) opvækst og den gradvise  
ændring af Tyskland, om nazificeringen, krigen og den uundgåelige                    
indkaldelse til Wehrmacht. I sine ældre år begyndte han de gennem-
illustrerede optegnelser, der danner grundlaget for bogen. 2017 
 
99.4 Cistaro, Melissa 
Stumper af min mor. 380 sider. 
Erindringer. En lille pige ser fra vinduet sin elskede mor forlade hjemmet og 
dermed ødelægge sin familie. 35 år senere sidder hun hos sin døende               
mor - i færd med at konfrontere alle følelserne. 2015 
 
99.4 Jensen, Lasse 
Journalist. 393 sider. 
Journalisten og udenrigskorrespondenten Lasse Jensen (f. 1946) fortæller 
om sit liv og årene som omrejsende reporter over hele kloden. Giver et                     
indblik i jobbet som udenrigskorrespondent og medarbejder på mange af 
Danmarks store mediehuse. 2017 
 
99.4 Kim, Suki 
Uden dig er der intet os: min tid med sønnerne af Nordkoreas elite. 
335 sider. 
I et halvt år skal Suki Kim lære Nordkoreas elite af unge mænd engelsk. 
Hvad hun tror bliver en loppetjans, bliver i stedet til et eksistentielt dilemma 
hvor Kim vil give de overbeskyttede unge mænd indsigt i verden udenfor, 
velvidende at den viden kan få dem dræbt. 2015 
 



99.4 Loridan-Ivens, Marceline 
Men du kom ikke tilbage. 90 sider. 
Som et brev til faderen, der ikke overlevede kz-lejren, fortæller Marceline           
Loridan-Ivens (f. 1928) om tiden i Birkenau og livet bagefter, hvor                         
omgivelserne ikke formår at håndtere de hjemvendtes traumer, men tier dem 
ihjel. 2016 
 
99.4 Lindgren, Astrid 
Krigsdagbøger 1939-1945. 360 sider. 
Den svenske forfatter Astrid Lindgrens (1907-2002) personlige skildring af                  
krigens gang både ude i verden og i Sverige, hvor man får et unikt indblik i 
dagligdagen i Lindgren-familien. 2016 
 
99.4 Mustafa, Nujeen 
Nujeen : i kørestol og på flugt fra krigen i Syrien. 240 sider. 
Nujeen Mustafa (f. 1999) fortæller om sin 16 måneder lange rejse fra det 
krigsramte Syrien til Tyskland. En rejse hun skulle klare siddende i en kørestol, 
da hun er spastisk lammet. 2016 
 
99.4 Møller Jensen, Elisabeth 
Dengang i Lemvig. 298 sider. 
Elisabeth Møller Jensen (f. 1946) fortæller om sin familie og livet i beskedne 
kår i 1950'erne og 1960'erne samt om moderens psykiske problemer, der 
smittede af på familielivet. Forfatteren får, ligesom sine tre søskende, en                       
videregående uddannelse i lighed med mange andre i den første                              
velfærdsgeneration. 2015 
 
99.4 Sørensen, Harriet Juline 
Askebyen. 204 sider. 
Harriet Juline Sørensen (f. 1931) beretter om sine oplevelser som ung i tiden 
op til og under 2. verdenskrig i Finnmark i Nordnorge - det eneste sted i                
landet, som oplevede reelle kampe under krigen, og hvor beboerne blev 
tvangsevakueret af den norske stat. 2015 
 
99.4 Vesterholt, Sonja 
Hunden er rask : fortællinger fra mit liv i Sovjet. 241 sider. 
Forfatterens (f. 1945) beretning om opvæksten i Leningrad under belejring i 
krigsårene, hvor privatliv var ikke-eksisterende, og hvor et menneskes liv var 
gennemreguleret og kontrolleret på de mest bizarre og foruroligende måder, 
og hvor frygten var det altomfattende hylster. Om hendes første ægteskab,                    
tabet af sin lille søn, skilsmissen og mødet med den danske udvekslings-
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