


Føtexsøen       
Af Lone Aburas. 2009

At skulle vælge mellem at arbejde i Føtex og at være forfatter 
burde ikke være så svært et valg? Men det er det. Lene står midt i 
tyverne og midt i det hele. Hun har taget orlov fra universitet for 
at skrive en roman, og imens hun gør det, arbejder hun i Føtex. 
Altså bare midlertidigt. Hun befinder sig midt imellem sine egne 
drømme om det rigtige liv og andres forventninger til hende. For 
Lene er i tvivl om, hvad det rigtige valg er for hende. Lige indtil 
den dag, hvor hun ikke længere er det.

Brick Lane    
Af Monica Ali. 2004
Nazneen er 19 år og fra en landsby i Bangladesh. Hendes 
ægteskab med en ældre mand er planlagt for hende,  og han tager 
hende med til bydelen Brick Lane i London, hvor hun starter 
forfra på et helt nyt slags liv. Nazneens søster Hasina forbliver 
i Bangladesh og får, i første omgang i hvert fald, tilkæmpet sig 
retten til at følge kærligheden. De to søstres liv bevæger sig ad 
uforudsete og forskellige veje, og gennem deres breve til hinan-
den følger de med i hinandens liv i hver sin ende af verden.

Bid     
Af Stine Askov. 2012

Signe er 29 år og svæver nærmest vægtløst rundt i verden, for 
intet fungerer for hende lige nu. Hverken kæresten, familien, 
jobbet eller depressionen. Med lige dele humor og sarkasme 
præsenteres Signes liv med blandt andet den utiltalende bol-
leven, den døde farmor og den besynderlige familie, der kunne 
stamme fra en film. Der er ikke meget at grine af, men det gør vi 
alligevel. Sammen med Signe og af os selv.

Naziofficerens hustru.  
En jødisk kvindes dobbeltliv i det tredje rige
Af Edith Hahn Beer. 2011
(99.4 Hahn)

Der er krig, og Margrethe er på flugt. Hun er 21 år, sygeplejer 
og ansat på et tysk hospital for at tage sig af krigsfangerne. Eller 
rettere: Margrethe hedder i virkeligheden Edith. Hun er 29 år og 
jurastuderende fra Østrig. Og jødisk. Og derfor på flugt fra Hitler, 
nazismen og døden. Vi følger hende, fra hun går under jorden, 
til hun skifter identitet og bliver gift med en naziofficer. Det er 
en uforståelig beretning om det dobbeltliv, der redder hendes liv. 
Men det er faktisk sket.

Aminas breve    
Af Jonas T. Bengtsson. 2005

Janus har været indlagt fire år på den lukkede og har kun overle-
vet opholdet, fordi hans dansk-tyrkiske veninde Amina har skre-
vet breve til ham undervejs. Da brevene pludselig ophører, går 
Janus på jagt efter Amina og sig selv. Janus’ opgør med systemet 
og gensynet med verden udenfor, den verden vi andre genkender 
som ”den normale,” bliver et barsk og råt møde – og det er umu-
ligt ikke at lade sig røre af det underliggende spørgsmål gennem 
romanen. Hvad er normalt? Er du? Er samfundet?

Submarino              
Af Jonas T. Bengtsson. 2007
Submarino er navnet på en torturmetode, hvor man bliver 
holdt under vandet, til man makker ret eller dør. Nick og hans 
bror kæmper hver dag for at holde sig oven vande. En kamp 
der begyndte, allerede da de som børn blev vidne til og del af 
den tragedie, som stadigvæk truer med at trække dem ned. Nu 
doper de sig med alkohol og stoffer, de forsøger at holde vreden 
og aggressiviteten på afstand. Som deres vidner kommer vi til at 
holde med dem imod verden. Og til at kæmpe med dem. Og til hver gang at håbe på, 
at denne gang lykkes det. Men det gør det ikke.
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Gud taler ud         
Af Jens Blendstrup. 2004

Danmark taber til Sverige, så Gud bliver vred og låser mor inde. 
For mor er fra Sverige. Børnene låser sig selv inde for at undgå 
Gud, når han er vred. Gud har også masser af gode ideer. Som 
når han opretter en bandekasse, som opsparing til en sejlbåd. 
Men også når han bliver tørstig og må tage lån i bandekassen. Far 
er Gud og på godt og ondt det allestedsnærværende familie-
overhoved i en helt speciel og alligevel lidt genkendelig familie 
i Århus. 

I den korte ende af Sonnenallee       
Af Thomas Brussig. 2000
Miriam er helt uopnåelig, skøn og eftertragtet på præcis den 
samme måde som rigtig meget andet i Michas liv i 1980ernes 
Østberlin. Der er mangel på på alt fra musik og mad til sandhed. 
Til gengæld er der rigelige mængder af militærparader, mistro, 
drømme om vesten og et helt andet liv. Micha og venner navige-
rer erfarent og lige til kanten i et absurd og altså også humoristisk spil med og mod 
myndigheder, mødre og systemet.

En kort historie om næsten alt
Af Bill Bryson. 2005
(50)

Hvor meget vejer jorden, og hvordan ved man det? Når nu det brænder inde i 
kloden, hvornår begynder vi så at få varme fødder af at stå på jorden? Hvor klogt er 

et atom egentlig? Svarene på disse og på mange flere spørgsmål 
kender du, når du har været igennem denne næsten eventyrlige 
historie om verden, der begynder dengang, der slet ingenting var. 
Vi er med forskerne på jagt efter den lille smule mere, der opstod 
og da denne lille smule af noget blev til livet, verden og os.

Fordelene ved at være en bænkevarmer     
Af Stephen Chbosky. 2013
Denne roman er forbudt i flere skoler og biblioteker i USA! Nok 
fordi hovedpersonen Charlie med et bliver kastet ud i ”voksen”-
verdenen med venskab, sex, stoffer, dates og om hvordan det er at 
være bænkevarmer. Ret morsomt og lidt pinligt.

Eksil
Af Jakob Ejersbo. 2009         

Samanthas far er lejesoldat og stikker gerne en lussing. Samant-
has mor vakler rundt i sprittåger. Selv danderer 15-årige Saman-
tha alene rundt i det hvide overklassemiljø i Tanzania. Skolen har 
ikke den store interesse. Det har til gengæld stoffer, alkohol og 
sex. I sin søgen efter det gode liv sniffer hun kokain, tyller et hav 
af drinks ned og bliver elskerinde for en mand, der er dobbelt så 
gammel som hun selv.

Nordkraft
Af Jakob Ejersbo. 2002              
Der er håb for Maria, da hun træder op af kirkegulvet. Det er der 
ikke længere for Steso, som ligger i kisten foran hende. Fordi han 
jagtede sit mål om at prøve alle stoffer. Maria har forladt pusheren 
Asger, men ikke miljøet. Det kæmper Allan også med. Aalborgs 
unge ser sig ikke tilbage, men lever her og nu. Så længe de kan.

Endnu en lortenat i en røvsyg by     
Af Nick Flynn. 2006

Nick er ansat på et natherberg for hjemløse. På sin vagt tager han 
imod nattens gæster, og i køen står hans far. Den far, der forlod 
Nick og familien, før Nick kan huske det. Der er virkelig tale om 
endnu en lortenat. Med lige dele humor og kulsort alvor beskri-
ver forfatteren dette møde, og hvordan det gik så vidt.



Hvordan fodbold forklarer verden.  
Tilløb til en globaliseringsteori
Af Franklin Foer. 2006
(79.71)

Det handler ikke ret meget om fodbold, og alligevel handler det 
kun om fodbold. Vidste du for eksempel, hvilken rolle fodbolden 
spillede for de iranske kvinders frigørelsesproces? Eller hvordan 
fodbold er fanget i et spind af korruption, gangstere og lokale blodfejder. Følg med 
rundt på verdens stadioner og se hvordan fodbold i virkeligheden handler om 
økonomi, religion, politik, liv og død. Og lidt om sport.

Petersborg Express
Af Simon Glinvad. 2005

Porter er en almindelig dreng, der vokser op i en almindelig 
forstad og bliver til en almindelig ung mand. Men så tager han 
kampen op mod almindelighederne og begiver sig af sted ud i 
verden på jagt efter kærligheden og musikken. Han vil forfølge 
farfars gamle uopfyldte drøm om at genfinde den hemmelige by 
Petersborg, der efter sigende skulle være en af syv kopibyer, der 
findes ude i den marokkanske ørken.

Den mystiske sag om hunden i natten    
Af Mark Haddon. 2003
Christopher er 15 år og autist. Han er virkelig dygtig til matema-
tik og logik og klog på alt, der kan puttes på formler og forstås 
entydigt. Men så finder han naboens dræbte hund, og herefter 
følger en regn af løgne, misforståelser, følelser, meninger og 
ulogiske menneskers ligeså ulogiske handlinger. De voksne (og 
normale?) har svært nok ved selv at forstå det. Og Christopher 
kommer på en ganske særlig opgave med at afsløre virkeligheden, som den også er.

Slam
Af Nick Hornby. 2007
Sam ser tilbage på dengang for to år siden, da han var 16 år og 
pludselig fik en kæreste, en ekskæreste, et barn, et par skilte 
forældre og en ny lillesøster. Heldigvis havde han sit skateridol at 
rådføre sig med samt humor og fantasi nok til at få det bedste ud 
af det. Forfatteren Nick Hornbys andre bøger er også populære 
blandt unge. Læs fx også: Fodboldfeber og Omkring en dreng.

Til det yderste. Rekrut i Fremmedlegionen         
Af Peter Hovmand. 1999
(99.4 Hovmand)

Han bliver tæsket, sultet og ydmyget, men Peter Hovmand 
fuldfører uddannelsen i verdens hårdeste militærenhed, Frem-
medlegionen. Han kåres som den tredjebedste, men bliver mere 
og mere i tvivl. ’Er det det, jeg vil?’ Han får bevilget orlov, rejser 
hjem, og skriver blandt andet denne beretning.

Drømmene kan ingen tage fra mig
Af Nadja Kaagh. 2013
Ung, alenemor, studerende – og ramt af kræft. Det er virkelighe-
den for Nadja Kaagh, som fortæller om, hvordan hun vandt sit 
livs kamp mod kræften og for familien. Hun bliver senere gift og 
stifter den familie, hun altid har ønsket sig, men kræften følger 
både hende og hendes lille familie.

Kapgang         
Af Morten Kirkskov. 2010
Som om det ikke skulle være nok at være 13 år og bøvle med 
hormoner, piger og drenge! Oven i købet dør Martins mor lige 
pludselig, og Martin må selv tage sig af død, sorg, kærlighed, 
kropslighed og planlægningen af sin egen konfirmation.

Doppler    
Af Erlend Loe. 2005

’Kalven skal hedde Bongo efter min far, slår det mig, mens jeg 
trasker tilbage mod skoven. Selvom min far ikke hed Bongo, skal 
kalven hedde Bongo efter ham. Indimellem skal man være åben 
for den slags koblinger.’ Doppler er flyttet ud i skoven for at bo i 
et telt og leve af naturen. Sammen med måske-vennen Düssel-
dorf, indbrudstyven Roger og elgkalven Bongo undersøger han 
livet. Har vi egentlig de nødvendige kompetencer for at forstå 
livet? Falder du for forfatteren Erlend Loe skal du også læse hans 

romaner: Naiv. Super og Muleum.



Beton. Historier fra skurvognen    
Af Jakob Mathiassen. 2011
Det handler om løndumping, udenlandske arbejdere, akkorder 
og dårlige sikkerhedsforhold. Eller overhovedet ingen sikkerhed. 
Betonarbejderen har taget ordet og inviteret os med ind i 
skurvognen til en snak om livet på byggepladserne i Danmark. 
Jakob fortæller om sin bekymring for nedslidning, stress og 
arbejdsløshed og om sin glæde ved arbejdet.

Pura Vida     
Af Caroline Albertine Minor. 2013

Paris, New York eller Buenos Aires? Efter gymnasiet står alle mu-
ligheder åbne for Viktoria, som begynder sin rejse med studier 
på Sorbonne i Paris for herefter at flakke frem og tilbage mellem 
resten af verden og Danmark og mellem franskstudier og mere 
eller mindre eventyrlige flirts. For ikke at snakke om en graviditet 
som måske, måske ikke kommer til at hjælpe Viktoria med at 
finde ud af, hvorfra hendes verden går? 

Ved slusen
Af Iben Mondrup. 2009
Solvejs kæreste forsvinder pludselig under et ophold i Grønland, 
og dermed forsvinder også Solvejs liv. Lejligheden står i kære-
stens navn, og pengene er ekskonens. Hun må på alle måder 
starte forfra i livet. Med hjælp fra vennen Olav installerer hun sig i 
en husbåd ved slusen og tager fat på at komme over, overkomme 
og tilbage til livet.

Mig før dig    
Af Jojo Moyes. 2012

Will er lammet efter en ulykke og lænket til en kørestol og han 
ønsker kun at dø. Lou hænger fast i livet, og hun tager jobbet som 
Wills hjælper ’for noget skal hun jo lave’. Mødet mellem disse to 
bliver udover en fin lille kærlighedshistorie af stenede veje også 
til et eftertænksomt møde om at sørge for at leve sit liv.

Samme dag næste år               
Af David Nicholls. 2010
Emma, den ordentlige og dygtige pige, og Dexter, hendes lar-
mende og overfladiske modsætning, lander i samme seng natten 
efter dimissionsfesten. De er umiddelbart det mest umage match, 
man kan forestille sig, og alligevel kan de ikke slippe hinanden. 
På skiftevis tæt og nært hold følger de i årene efter hinandens liv, 
indtil de indser, at de ikke kan nøjes med at være venner. 

Populærmusik fra Vittula              
Af Mikael Niemi. 2002

’Et eller andet sted i min krop blev der trykket på en kontakt, og 
rejsen begyndte for alvor. […] Der var en, der tog plads i den, 
som mindede om mig, men alligevel var en anden. Der kom 
noget lunefuldt ind i mit liv, som jeg ikke selv forstod, og en 
forbavsende, ja, dybt overraskende stærk interesse for sex.’ Vi er 
i udkantssverige og meget langt væk. Her vokser Matti og Nilas 
op og formår med endnu større livslyst og fantasi end de fleste at 
leve livet fuldt ud med rockmusik, sex, druk og slåskampe.

Ann Lie
Af Dorthe Nors. 2005

Ann Lie er 19 år, går i gymnasiet og hendes mor er død. Ann 
Lie er helt alene midt i sorgen. Eller, der er naturligvis hendes 
fraværende far, hendes bror der er travlt optaget af alt andet og 
katten Acid, som hun deler sine sorger med. Ja og så er der også 
forsangeren fra det nu gendannede band Suede, Brett Anderson. 
Og måske er der også Benjamin. Selvom det er en barsk affære 
at være venner med Ann Lie, er hun måske alligevel ikke helt så 
alene længere?

Min mor siger         
Af Stine Pilgaard. 2012
’Hvor skal jeg så gå hen?’ En ung kvinde er blevet forladt af sin 
kæreste, og hun er foreløbig flyttet hjem til sin far. Omkring 
hende kappes alle med gode råd og betragtninger om dette og 
hint mens hun selv, på samme tid sørgende, besk og larmende 
causerer om denne pause fra livet, kærligheden og universitets-
specialet.
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Buresø-fortællinger
Af Dy Plambeck. 2005

’Glemmer du så husker jeg’, skriver Milys mor på det post-
kort, der forestiller titusind tomater, der er på vej til at blive en 
tomatsuppe, og som Mily bestemt ikke har glemt. Fordi de altid 
fik tomatsuppe. Og nogle gange hver dag. I fjorten dage. Til  det 
brændte i halsen. Det er jo derfor, hun kun pirker til den tomat-
suppe, eller gazpacho som han kalder den, som Milys kæreste har 
serveret, og som Mily derfor næsten ikke kan udholde at spise. 
Fordi de ’altid’ fik tomatsuppe, da hun var barn. Og sådan blander 

fortid og nutid sig for Mily, når hun fra ungdommen ser tilbage på barndommen.

Hundehoved         
Af Morten Ramsland. 2005
Det er vinter og krig og et sted i Tyskland stikker to venner af 
fra deres nazistiske fangevogtere. De bliver indfanget, og må 
slås om hvem af dem, der skal dø. Asger vinder og ender med at 
blive farfar i en familie, hvor et af børnene tilbringer det meste af 
sin barndom under køkkenvasken, hvor et andet bliver født i et 
toilet, og hvor mændene altid stikker af, når lokummet brænder.

Slumdog Millionaire. 
Drengen der havde svar på alt         
Af Vikas Swarup. 2004

Fattige, indiske Ram Mohammed Thomas vinder først en mil-
liard rupees i en tv-quiz for dernæst at blive anholdt af skeptiske, 
indiske myndigheder. Ind fra højre og i sidste øjeblik kommer 
den unge kvindelige advokat og redder Ram fra en uretfærdig 
fængselsstraf. Ram fortæller hende sin eventyrlige historie.

Hell man
Af Sanne Søndergaard. 2012         
Thor er i krig mod Taliban i Afghanistan og på flugt fra et 
udsigtsløst liv i Danmark. Desillusioneret og i tvivl har Thor 
forladt udkantsdanmark til fordel for et ophold i militæret. 
Komiker, stand-up’er og forfatter Sanne Søndergaard, som 
kender soldaterne fra sine optrædener i Afghanistan, fortæller 
om kammeratskab, lejrliv og krig.

Trælår. Noveller
Af Jesper Wung-Sung. 2009

Det kommer, når man mindst venter det: trælåret. Og det gør 
nas. Så meget, at man nogle gange kommer til at grine mod sin 
vilje. Som når drengene afleverer den cykel tilbage, som de lige 
har stjålet og hærget til ukendelighed i deres urtidsagtige offerrus. 
Når de modtager hæder og ære for at have genfundet den stjålne 
cykel. Og når man næsten glemmer løgnen bag det hele. Det er 
forfatterens fjerde novellesamling, så der er flere trælår til gode.


