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JK Rowling: Den tomme plads  
Barry Fairweather er i begyndelsen af fyrrerne, da han, ganske uventet, dør. Den lille by 
Pagford efterlades i chok. Pagford emmer af engelsk idyl med sit brostensbelagte torv og 
den historiske klosterkirke, men lige under overfladen lurer sandheden om en by i krig. 
 
 
 

 

Irving: I én person  
Billy Abbot fortæller om at vokse op som biseksuel og finde sin helt egen identitet. Hans 
særegne familie, venner samt mandlige og kvindelige elskere er konstant en del af hans 
liv på godt og ondt, ligesom den frygtede AIDS-sygdom bliver det. 
 
 
 

 

Liza Klaussmann: Tigerhuset 
Kusinerne Helena og Nick tilbringer sommeren 1959 i familiehuset " i Marthas Vineyard. 
Da Ed og Daisy på 12 finder liget af en myrdet tjenestepige er det startskuddet til 
fortællingen om et familiedrama med mange skæve, mørke og uafvendelige spor. 
 
 
 

 

Riika Pulkkinen: Sandt  
Elsa er døende af kræft, og hun får behov for at fortælle hele historien om ægteskabet 
med kunstmaleren Martti. Datteren Eleonoora og barnebarnet Anna får således en helt 
ny fortælling at skulle forholde sig til sammen med sorgen over at miste en elsket mor og 
mormor. 
 
 

 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hvad man ikke ved  
Eric og Alice er et ungt ægtepar, der i 1969 flytter ind i parcelhuset. Alice er på trods af 
uddannelse som sygeplejerske hjemmegående, og de får snart 3 børn. Vi følger, hvordan 
de ikke-eksisterende normer er ved at ødelægge familien. 
 
 
 

 

Téa Obreht: Tigerens kone 
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  
 
 



 

Katherine Pancol: Krokodillens gule øjne  
To søstre lever i forskellige miljøer i Paris, og da den forkælede Iris overtaler sin 
undseelige, historikeruddannede søster Josephine til at skrive og udgive en roman i 
hendes navn, bliver der vendt op og ned på meget. 
 
 

 

Smærup Sørensen: Hjertet slår og slår  
Jeg-fortælleren er taget tilbage til sin hjemstavn på Nibe-egnen, hvor faderen ligger for 
døden. Det bliver samtidig til en fortælling om livet på landet for ikke så længe siden og 
et problematisk fader-søn forhold. 
 
 

 

Lisbeth Brun: Som brødre vi dele 
Helle er nu i 40'erne, og for at binde en sløjfe i sit liv vender hun tilbage til den egn og den 
gård, hvor hendes biologiske mor levede med mand og to sønner - og hvorfra Helle blev 
bortadopteret. 
 
 

 

Fay Weldon: En passende aftale 
Lord og lady Dilberne står over for økonomisk ruin, men hvad gør en engelsk adelsfamilie 
i 1899 for at holde facaden og æren intakt? Den forsøger at få sønnen fordelagtigt gift og 
må affinde sig med, at den vordende brud er en frisindet ung amerikanerinde med udsigt 
til en stor arv. 
 
 

 

Sven Ørnø: Dyndhåb 
Historisk og socialrealistisk roman om to unge menneskeskæbner fra underklassen i 
Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Født som de er i social armod, og tyngede af givne 
livsvilkår, klynger de sig på trods til håbet om et bedre liv  
 
 

 

Miriam Toews: Før og efter 
19-årige Irma bor i et mennonittersamfund, men gifter sig med en mexicaner og bliver 
udstødt af familien. Et filmhold dukker op og Irma skal fungere som tolk. Pludselig er der 
meget mere på spil og Irma stikker af. 
 
 
 

 

Castillo: Tvunget til tavshed 
Da liget af en ung kvinde dukker op, står den unge Kate Burkholder med sin første 
mordsag som politichef. Sagen trækker tråde til en 16 år gammel mordsag, og Kate må 
trække på sin fortid hos Amish-folket for at fange morderen. 
 
 

 

Åsa Larsson: Som offer til Molok 
I Kiruna findes en ældre kvinde brutalt dræbt. For år tilbage blev hendes farmor også 
myrdet. Er der en sammenhæng mellem de to dødsfald? Rebecka Martinsson 
efterforsker det aktuelle mord og graver sig bagud. 
 
 



 

Anna Ringberg: Boys 
Lasse, alkoholiker og far til sønnen Matti og hunden Boys, bliver 65 år og vil holde en stor 
fest. Men så forsvinder Boys og samtidig konfronteres både Lasse og Matti med fortiden, 
mens festen tager til i styrke. 
 
 

 

Jens Henrik Jensen: De hængte hunde 
Den traumatiserede krigsveteran Niels Oxen forsøger at finde ro for sine indre dæmoner 
ved at bosætte sig dybt inde i Rold Skov. Han hvirvles i stedet ind i en dramatisk sag hvor 
hævn og magt er centrale og farlige aktører, og hvor hans evner som elitesoldat bliver 
nyttige. 
 
 

 PAUSE 
 
 

 

Elliot Pearlman: Gadefejeren 
Borgerrettighedskampen i USA og nazisternes forbrydelser under anden verdenskrig 
griber ind i nutidens skæbner med gadefejerens historie som omdrejningspunkt. 
 
 
 

 

A.J. Kazinski: Søvnen og døden  
Gidselforhandler ved Københavns Politi, Niels Bentzon, involveres dybt i opklaringen af et 
tilsyneladende selvmord, men det viser sig at være en sag fra det menneskelige sinds 
overdrev med en seriemorder på jagt efter sandheden i livet efter døden, som også 
involverer Benzons kæreste - den traumatiserede astrofysiker Hannah Lund. 
 
 

 

Kristina Ohlsson: Askepot  
Fredrika Bergman er ansat som akademisk uddannet efterforsker i politiet, hun føler sig 
ilde tilpas og "drengene" har da også svært ved at acceptere hende. Men lidt efter lidt får 
hun greb om en vanskelig sag om bortførte børn. 
 
 

 

Paul Torday: Laksefiskeri i Yemen  
Videnskab og visioner tørner sammen, da den engelske embedsmand og forsker Dr. Jones 
tvinges til at arbejde for en yemenitisk sheik, der vil bringe laks og laksefiskeri til 
ørkenstaten. 
 
 

 

Chris Cleave: Guld 
Zoe og Kate er tidens største navne indenfor banecykling, men har vidt forskellige 
tilgange til livet og sporten og deres venskab er kompliceret af mange private knuder. 
 
 
 



 

Nicole Krauss: Det store hus 
Et overleveret skrivebord bliver bindeleddet mellem fem forskellige menneskers 
fortælling om deres erindring og tab på forskellige kontinenter og til forskellige tider op 
gennem 1900-tallet. 
 
 

 

Stefan Mani: Ødeland 
Den enøjede Odin er en af Reykjaviks forbryderkonger, en hård hund der skrupelløst 
indgår narkohandler og brænder huse ned. Hvad i alverden skal en af øens finansfyrster 
bruge ham til, og er hans privatsekretær virkelig interesseret i skallesmækkende Odin? 
 
 

 

Mathilde Walter Clark: Gips  
Nete er 35 og gift med kedelige Jan. De bor i Birkerød, hvor hun er ved gå til af 
kedsomhed og overvejer, hvordan hun kan bringe død og ulykke over ham. 
 
 
 

 

Knud J. V. Jespersen: Vejen hjem: sønderjyske skæbner 1864-1920 (96.9)  
Efter genforeningen i 1920 fik den danske konge mulighed for at dekorere de endnu 
overlevende veteraner fra 1864. De dekorerede skulle alle indsende en 
levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet, og 60 af disse gengives i bogen oftest sammen med 
et portræt. 
 
 

 

Hunter Davies: John Lennons breve 
Denne fantastiske brevskat på 400 gennemillustrerede sider fortæller historien om John 
Lennon. 
 
 

 

Anne-Sofie Storm Wesche: Helle Virkner 
Baseret på både research i artikler og interviews samt egne interviews med venner, 
familie og kolleger tegnes et portræt af skuespilleren, politikeren, hustruen og moderen 
Helle Virkner (1925-2009). 
 
 

 

Gretelise Holm: Jesus, pengene og livet 
Forfatteren, journalisten og samfundsdebattøren Gretelise Holms (f. 1946) beretning om 
sin families baggrund og om sin opvækst som nomadebarn i jyske landsogne, men også 
om læretiden som 17-årig journalistelev og de 4 år på Berlingske Tidende, om hendes 
personlige forhold til ungdomsoprøret i 1968 og om den fornøjelige deltagelse i den 
seksuelle revolution. 
 

 


