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Yu, Hua: Den syvende dag 
41-årige Yang Fei er død, men indtil han kan blive begravet, møder han andre nylig  
døde og ser tilbage på sit korte, men begivenhedsrige liv. 

 

Aidt, Naja Marie: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage – Carls bog 
I digte og tekst beskriver Naja Marie Aidt kærligheden til sin søn Carl og sorgen  
efter hans død i en alt for ung alder. 

 
 

Lindstedt, Laura: Oneiron 
Syv kvinder mødes i et hvidt rum, en slags mellemstadie mellem livet og den endelige 
død, hvor de hver især fortæller deres historie. 

 
 

Higashino, Keigo: Den ophøjede morder 
Yoshitaka Mashiba findes død i sin lejlighed, men hvem har forgiftet ham? Hustruen 
Ayane, elskerinden, ex-kæresten eller en helt anden? Kriminalkommissær Kusanagi  
og hans team efterforsker den kringlede sag. 

 
 

Le Carré, John: Spioners arv 
Den tidligere efterretningsofficer Peter Guillam, der har været kollega med George 
Smiley, har trukket sig tilbage, men kaldes til London, da efterkommerne af ofrene  
for en hemmelig operation kræver hævn. 

 
 

Ohler, Norman: Den totale rus (94.41) 
Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer på alle niveauer. Forfatteren dokumenterer, 
hvordan der både i civilsamfundet, blandt soldaterne på slagmarken og hos Hitler 
forekom et massemisbrug, der påvirkede krigens forløb. 

 

Buk-Swienty, Tom: Det ensomme hjerte (99.4) 
Om den kunstneriske Hans Horns dramatiske liv i Det Tredje Rige og siden rejsen til 
Danmark. Forfatteren blev kontaktet af sønnen, som gerne ville have sin fars 
erindringer formidlet videre til det danske folk. Bogen indeholder Horns egne 
akvareller. 
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Rosenberg, Alfred: Djævlens dagbog (99.4) 
Beretning om Hitlers chefideolog på baggrund af hans dagbogsoptegnelser, der på 
mystisk vis forsvandt under Nürnbergprocessen og først blev genfundet i USA i 2013. 

 
 

Correa, Armando Lucas: Den tyske pige 
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 familiebåndene redt ud. 

 
 

Cleave, Chris: Alle tapre bliver tilgivet 
Vi er i London i starten af 2. verdenskrig, hvor Mary North melder sig til tjeneste og 
bliver lærer indtil næsten alle børn evakueres. Tilbage er de, ingen vil have i pleje,   
men som hun tager sig af, samtidig med hun skal finde sig selv i et kompliceret 
kærlighedsliv. 
 

 
 

Snyder, Timothy: Om tyranni (32.17) 
20 ting vi kan lære af det 20. århundrede for at undgå totalitære regimer i fremtiden. 
Bogen tager afsæt i en liste forfatteren skrev umiddelbart efter præsidentvalget i  
USA i 2016. 

 

Friis, Agnete: Sommeren med Ellen 
Jakob får et opkald fra en gammel bekendt fra en fjern fortid. Det får ham til at rejse 
tilbage til Østjylland hvor han voksede op. Samtidig klippes der tilbage til sommeren 
1978, hvor den unge Jakob oplever en vild sommer. 

 

 

 
Enggaard, Michael: Svækling 
Eksbokseren Frank er aldrig kommet sig over sin sidste kamp. Da faren kommer ud  
for en arbejdsulykke og hjemmesygeplejersken Ellen kommer ind i deres liv trænger 
kærligheden og fortiden sig på. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjerg, Sanne: Fejltagelsernes bog 
Bogen følger en hel opgang i Barcelona - dog med primært fokus på skakspilleren 
Vaclav, der skriver på en bog om fejltagelser. Vaclav bliver uforvarende agent for en 
fodboldspiller, der ligner Messi på en prik og som vil spille for FC Barcelona.  
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Meyer, Philip: Rust 
Barndomsvennerne Isaac og Billy beslutter sig efter års tøven for at forlade trailerparken 
i den kriseramte stålværksby Buell for at søge deres chance. På vejen snubler de 
ufrivilligt over en forbrydelse, som tester deres venskab og loyalitet til det yderste. 
 
 
 
Solstad, Dag: Generthed og værdighed 
En satirisk og samfundskritisk roman om en midaldrende norsk gymnasielærer  
der går amok overfor eleverne, da han ikke kan få sin paraply åbnet. Mens han går  
rundt i regnen tænker han tilbage på studietiden og sit ægteskab. 
 
 
 
 
Strout, Elisabeth: Mit navn er Lucy Barton 
Lucy Barton har været indlagt i tre uger og savner sin mand og to små piger skrækkeligt. 
Pludselig dukker moren, som hun ikke har haft noget at gøre med i 5 år, op på 
hospitalet. Morens tilstedeværelse vækker gamle minder fra barndommen om 
fattigdom, misbrug og social udstødelse. 
 
 
 
Korsgaard, Thomas: Hvis der skulle komme et menneske forbi 
Tue er ældste barn på en forgældet og forfalden gård. Da moderen føder et dødfødt 
barn, får hun en varig depression. Hun spiller Casino på computeren hele dagen, mens 
børnene må klare sig selv, og faderen bliver mere og mere frustreret, hvilket især  
går ud over Tue.  
 
 
 
Sandberg, Christina: Et barn at føde 
Første del af en trilogi. Maj er 20 år og gravid, og romanen følger hendes tanker,  
følelser og indtryk i hendes første år som gift. Romanen fortæller hvordan en gift  
kvindes liv og hverdag formede sig i slutningen af 1930'erne. 
 
 
 

 

 
 

Enright, Anne: Den grønne vej 
Fire irske søskende har gjort alt for at glemme deres ophav indtil den dag,  
hvor deres mor oplyser dem, at hun vil sælge huset. 
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Westö, Kjell: Den svovlgule himmel 
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. 

 
 

Smith, Zadie: Swing Time 
I 1982 mødes to 7-årige piger til en dansetime; Smukke Tracey med proptrækkerkrøller 
og et unikt dansetalent og den mere ordinære fortæller. De to piger bliver en del af 
hinandens liv på godt og ondt indtil et smertefuldt brud i starten af 20'erne. 

 
 

Gazan, Sissel-Jo: Blækhat 
Rosa vokser op i 1980'ernes Aarhus hos sin mor, der er svampeekspert, og bøssen  
Krudt, der er kunstner. Mange år efter bliver en kvinde forgiftet med svampe –  
er der en sammenhæng?? 

 
 

Bredsdorff, Thomas: Tøsne og forsytia (99.4): 
Lene har Alzheimer og ægtefællen fortæller her om hendes sidste år hjemme,  
samt hans tanker om og den indsigt han får i sygdommen. 

 
 

Lindhardt, Frederik: Lidt af far (99.4) 
Frederiks far, den tidligere biskop Jan Lindhardt, får konstateret Alzheimers og  
pludselig bliver verden meget mindre. Frederik fortæller om hvordan det er at være 
pårørende til en person der gradvist forsvinder. 

 

Jacobsen, Roy: Hvidt hav 
Under 2. verdenskrig vender Ingrid hjem til den øde barndomsø Barrøy,  
men et skibsforlis betyder dog en ekstra beboer på øen, og uventet kærlighed  
opstår mellem dem. 
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Strøksnes, Morten A: Havbogen (79.99) 
Forfatteren og hans kunstnerven vil fange en grønlandshaj ved Lofoten.  
Med essayistiske afsnit om havet, dets opståen, hvaler, fiskeri, videnskabsfolk og 
naturhistoriske emner. 

 
 

Whitehead, Colson: Den underjordiske jernbane 
Prisbelønnet roman om slaveriet i Sydstaterne, der følger den unge Cora  
fra hun stikker af fra en umenneskelig tilværelse som bomuldsslave til et  
skræmmende liv på evig flugt fra slavejægere. 

 

Gabaldon, Diana: Outlander 1-3 
Genrerne blandes og historisk fiktion væver sig fint sammen med den erotiske 
kærlighedshistorie, som igen krydres med science fiction elementer og tidsrejser.  
Bestsellerserien på foreløbig 8 bind er udkommet i 26 lande og indspillet som TV serie. 
 
 

 

 
 

 
Baldursdóttir, Kristín Marja: Havblik 
Flora er omkring de 60 år, hun bor i Reykjavik, hun har fornylig mistet sit job og før det 
er hun blevet skilt fra sin mand. Hun kæmper med ensomhed og depression og har haft 
selvmordstanker 
 
 
 

 

Wung Sung, Jesper: En anden gren 
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens kinesiske oldefar San 
Wung Sung og danske oldemor Ingeborg Danielsen 

 

 

 

Brown, Dan: Oprindelse 
Robert Langdon skal denne gang overvære en tidligere studerendes præsentation af ny 
forskning, som bl.a. vil gøre op med religiøse forestillinger. Inden præsentationen 
dræbes den studerende,  og Langdon må igen på jegt efter en hemmelig kode godt 
hjulpet af en underskøn ung kvinde og en intelligent robot 

 

 

 

Andersen, Jens: Under bjælken 
Man følger Kronprins Frederik (f. 1968) fra fødslen på Rigshospitalet og frem til det 
moderne familieliv med Mary på Amalienborg. Bogen er baseret på samtaler med 
Danmarks kommende konge samt en lang række interviews med hans hustru,  bror, 
forældre og private venner 



6 
 

 


