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Yahya Hassan: Digte 
Årets mest omtalte forfatter. 
 
 
 
 

 

Hassan Preisler: Brun mands byrde 
Han hører hjemme over alt, men føler sig ikke hjemme nogen steder. Han er fyldt med 
selvtillid, og samtidig meget usikker på både sig selv og det samfund han lever i. En 
rørende og anderledes udviklingshistorie, hvor det moderne menneske og samfund 
sættes under lup.  
 
 

 

Rosa Liksom: Kupé nr. 6 
En ung finsk kvinde og en midaldrende russer kører i samme kupé med tog gennem det 
iskolde Sovjet i midten af 1980'erne. Den lange rejse fører dem gennem mange 
fortællinger og et land på sammenbruddets rand. 
  
 
 

 

Olga Grjasnowa: Russeren er en, der elsker birketræer 
Da Masjas tyske kæreste Elias pludselig dør krakelerer hendes verden. Som barn af 
russisk-jødiske indvandrere til Frankfurt bliver hun i tvivl om sin hjemstavn og identitet. 
Hendes rejse til Israel for at arbejde som tolk giver hende ikke et entydigt svar. 
 
  
 

 

99.4 Abuelaish, Izzeldin: Jeg vil ikke hade 
En palæstinensisk læge fortæller om sin barndom i en flygtningelejr i Gazastriben og om 
tabet af sine tre døtre i 2009, da deres værelse blev sprængt af israelske granater. I 
stedet for hævn og had arbejder han på at skabe forsoning mellem de stridende parter. 
 
 
 

 

Regitze Schrøder: Når tavshed taler 
Roman om en hustru, en elskerinde og en datters forhold til en mand. Om kærlighed, der 
besværliggøres af 2. verdenskrigs komme og om tre forskellige opfattelser af samme 
mand over tid. 
 



 

Christian Mørk: De forhadte 
Da familien Brodersen begynder at sælge legetøjsbiler til tyskerne i 1938, påtager de sig 
også uafvidende et medansvar for krigen. Prisen bliver høj for familien, både under 
besættelsen og i årene efter. 
 
 

 

91.246 Bent Blüdnikow: Min fars flugt 
Med udgangspunkt i faderens dramatiske flugt til Sverige i oktober 1943 beretter 
forfatteren om de danske jøders redning i 1943 og om jødernes historie i Danmark  
under 2. verdenskrig.  
 
 
 

 

Colum McCann: Over Atlanten 
Med udgangspunkt i den første transatlantiske flyvning i 1919 fra Newfoundland til Irland 
fortælles historien om tjenestepigen Lily Duggans emigration til Amerika samt om hendes 
efterkommeres skæbne.  
 
 

 

Kathleen MacMahon: Det ender sådan her 
Bruno har mistet sit job i finanskrisen og drager til Irland for at finde sig selv og sine irske 
rødder. Her møder han sin kusine, den reserverede Addie, der slikker sårene efter en 
grim ufrivillig abort og et brudt forhold. 
 
 

 

Graeme Simsion: Projekt Rosie 
Da den socialt handicappede Don beslutter at finde en kæreste, udarbejder han et 
spørgeskema og iværksætter "Projekt Kone". Rosie er lige det modsatte af, hvad han 
søger. Men et venskab opstår mellem dem, og Don begynder at opleve følelser, som han 
ikke kan forstå. 
 
 

 

Stefan Spjut: Stallo 
I Lapland vrimler det med overnaturlige væsener, og kryptozoologen Susso Myrén 
kommer på sporet af en lille trold. Imens dyrker en isoleret sekt overnaturlige væsener, 
som i ny og næ har brug for et kidnappet barn for at holde sig i ro. Mødet mellem Susso 
og sekten bliver en kamp på liv og død for alle involverede. 
 
 
 

 

Maren Uthaug: Og sådan blev det 
En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse op i Sønderjylland. Hele 
livet føler hun sig fremmedgjort og tager derfor som voksen tilbage til barndommens land 
for at finde sin familie.  
 
 
 

 

Bodil Bredsdorff: Der er stjerneskud om dagen 
Michelle har forladt sin utro mand og drikker nu igennem i et sommerhus langt ude på 
landet. Efterhånden kommer hun til hægterne igen, tager jagttegn, får nye venner og 
finder et ståsted. 
 



 

 

Jesmyn Ward: Hvad reddes kan 
Esch er 16 år og gravid, hun bor sammen med sine tre brødre og en fordrukken far i en 
lille by i Mississippis sumpe. Bogen skildrer familien i 10 dage op til orkanen Katrina i 2005 
og frem til dagen derpå. 
 
 

 

Tracey Garvis Graves: Vores ø 
Anna skal tilbringe sommeren på Maldiverne med at undervise den unge TJ, som er ved 
at komme sig ovenpå en kræftsygdom, men da deres fly styrter ned og de strander på en 
øde ø, står de over for helt andre udfordringer. 
 
 

  

 

Einar Mar Gudmundsson: Islandske konger 
Knudsen-slægten stammer fra den lille fiskerby Tangavik på Island. Med udgangspunkt i 
Arnfinn Knudsen tager jeg-fortælleren os med på en rejse gennem tre generationer, hvor 
vi møder fiskere, drukkenbolte, genier, tyve, kærlighed, svigt, krise og venskab.  
 
 

 

Arnaldur Indriðason: Mørke strømme 
Kommissær Erlendur afløses i denne sag af sin kollega Elinborg, der skal opklare mordet 
på en ung mand. Sporene tyder på en voldtægtssag, men sagen viser sig også at have 
dybe spor til mørke begivenheder i fortiden, som stadig har indflydelse på personernes 
liv.  
 

 

Robert Galbraith: Gøgens kalden 
Den forhutlede privatdetektiv Cormoran Strike ser sammen med vikarierende 
kontordame Robin Ellacott på en sag om formodet selvmord i Londons bedre kredse. 
Strike og Robin viser sig at være et godt makkerpar, der forstår at komme bag facaderne. 
 
 

 

91.9 Florian Illies: 1913 - Århundredets sommer 
Panorama over året 1913 hvor moderne kunst, videnskab, politik og teknik synes at folde 
sig ud. Det er bl.a. året hvor Kafka skriver "Forvandlingen", Hitler maler kitschede billeder 
og Stalin går tur i slotsparken i Wien. I USA begynder Louis Armstrong sin særlige sound 
på lånt trompet, men det er også året før 1. verdenskrig bryder ud.  
 
 

 

99.4 Dinesen 
Tom Buk-Swienty: Kaptajn Dinesen 
Dokumentarisk fortælling om aristokraten, krigeren, jægeren, politikeren og forfatteren 
Wilhelm Dinesen (1845-1895), også kaldet Boganis. 
 
 
 

 

99.4 Sjöberg, Fredrik: Fluefælden 
Den svenske biolog Fredrik Sjöberg (f. 1958) skriver om livet på en lille svensk 
skærgårdsø, om samlerens psykologi, naturen, rejser, livets mening og hans syn på 
verden. 
 
 



 

Nikolaj Frobenius: Så højt var du elsket 
Bogen beskriver et far-søn forhold i de sidste faser af farens liv med sygdom og begges 
reflektioner over livet. 
 
 
 

 

Eva Hornung: Hundedreng 
Da den 4-årige Romochka bliver forladt i Moskva, overlever han ved at blive adopteret af 
en hundefamilie, men tilværelsen som vild hund er barsk med en evig kamp for at skaffe 
mad og undgå at blive fanget af bander og militsfolk. 
 
 

 

J.M. Coetzee: Jesu barndom 
En mand og en dreng kommer til et nyt og fremmed sted. Tilsyneladende uden formål 
eller mening - udover at finde moren til den dreng, der ledsager manden i den fælles 
søgen efter nyt håb og en tilværelse i det nye land. 
 
 

 

Grégoire Delacourt: Ønskelisten 
Jocelyne lever et såkaldt almindeligt liv i en mindre fransk provinsby sammen med sin 
ægtemand. Hun har en lille butik og blogger om håndarbejde, men drømmer om noget 
mere. En dag vinder hun 18 millioner Euro i Lotto og livet tager en overraskende drejning.  
 
 

 

Monika Peetz 
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. 
 
 
 

  
 

 
 

Anne Marie Têtevide: Som dagene er 
En midtjysk families liv fra 1932 til 2001 fortalt af tre generationer. En varm og lavmælt 
skildring af det jordnære, ukomplicerede liv, men også en fortælling om et samfund i 
forandring, vandringen fra land til by og fra fattig husmandstilværelse til middelklasseliv. 
 
 
Eowyn Ivey: Snebarnet 
Det midaldrende par, Mabel og Jack, har i skuffelse over livet slået sig ned som nybyggere 
i Alaska omkring 1920. Alaskas natur, venskabet med en nabofamilie og en lille mystisk 
piges opdukken bliver et vendepunkt i deres liv. 

Fredrik Backman: En mand der hedder Ove 
Ove, en gnaven og regelfikseret gammel mand, har gjort det til sin opgave at kontrollere 
alt og alle i boligforeningen. Men bag Oves bitre fremtoning gemmer der sig en 
sørgmodig historie. 


