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Høeg, Peter: Effekten af Susan 

Susan har en særlig evne, der får folk til at være oprigtige. Denne evne må i 
brug, da hun og hendes familie bliver pålagt at finde tidligere medlemmer af 
en fremtidskommission og dens forudsigelser - en betændt og dødsensfarlig 
opgave. 

 
 

Zeuthen, Louise: Krukke 

Skildring af de første 40 år af forfatteren Suzanne Brøggers (f. 1944) 
lidenskabelige liv. Om hendes rolle som symbol for seksuel frigjorthed, og de 
negative sider der fulgte med i form af tvang, ensomhed og krænkelse. 

 
 

Toft Simonsen, Renée: At finde hjem 

Tidligere supermodel, Renée Toft Simonsen (f. 1965), beretter om et liv ud 
over det sædvanlige med stjerner, kærlighed, stoffer, catwalks, mænd og sex. 
Om hendes kamp for at finde sin egen vej i livet og lære at håndtere angsten. 

 
 

Buk-Swienty, Tom: Kaptajn Dinesen 

Om Wilhelm Dinesens vej ind i det amerikanske vildnis, hvor han som 
pelsjæger søger heling i Wisconsins skove efter ungdomsårenes 
krigsoplevelser. Men efter sin hjemkomst til Danmark hvirvles han ind i den 
russisk-tyrkiske krig 1877-78, der efterlader ham i et sjæleligt mørke. 

 
 

Høirup, Claus Mørbak: Mordet ved Dybbøl Banke 

En dansk general er blevet myrdet, og den barske sergent Hans Bielke er 
tilkaldt for at opklare mordet. Det ligner umiddelbart en let sag, men 
opklaringen hindres af den militære ledelse, som har deres helt egen 
dagsorden.  

 

Lemaitre, Pierre: Vi ses deroppe 

Alfred og Édouard har overlevet 1. verdenskrig, men absolut ikke uden mén. 
Édouard har mistet sit underansigt, sin stemme og sin fremtid. Alfred sin 
forlovede, sit job og sin stolthed. Tilværelsen synes mere og mere dyster, 
indtil Édouard får ideen til et helt fantastisk svindelnummer. 
 



 
 

Kold, Jesper Bugge: Vintermænd 

En roman, der fortæller om to dygtige og veluddannede brødre fra Hamborg 
og deres skæbne under naziregimets vækst og sammenbrud. De to mænds 
samvittighed bliver gang på gang udfordret af det totalitære regimes krav om 
underkastelse. 

 
 

Damsgaard, Puk: Hvor solen græder 

Fortælling fra bagfrontlinjerne i borgerkrigen i Syrien, hvor mere end 150.000 
mennesker er blevet dræbt, og millioner er sendt på flugt. Blandt andet følger 
bogen storbykvinden Nour, der i en frihedsrus engagerer sig i det syriske 
oprør, som ender med at blive hendes livs mareridt. 

 
 

Baker, Jo: Huset Longbourn 

Downstairs-historie som giver et helt nyt perspektiv på upstairs-historien i 
"Stolthed og fordom". En velskrevet, spændende og rørende fortælling om 
livet for foden af trappen i Mr. og Mrs. Bennets husholdning. 

 
 

Conradsen, Keld: Familien Bruchfontaine 

Otto Bruchfontaine ankommer i sommeren 1920 til den lille landsby 
Egernsund. Otto ser straks mulighederne i byens teglværksindustri og 
sammen med sin kone, Dagmar, grundlægger han industridynastiet 
Bruchfontaine. 

 
 

Ondaatje, Michael: Kattens bord 

Erindringsroman om den 11-årige dreng Michael, der i 1954 foretager en 21 
dage lang sørejse fra det daværende Ceylon til England. Rejsen bliver en sand 
opdagelsesrejse, der får stor betydning for hans voksne liv. 

 
 

Rydahl, Thomas: Eremitten 

Erhard er sidst i tresserne og har i 18 år levet et eneboerliv på Fuerteventura, 
hvor han kører taxa og stemmer klaverer. Men Fuerteventura har også en 
farlig skyggeside. Da en død baby bliver fundet og politiet ikke gør noget for 
at løse sagen, tager Erhard affære. 

 

Mitchell, David: Jacob de Zoets tusind efterår 

Den unge sekretær Jacob de Zoet udstationeres i 1799 på en hollandsk 
handelsstation i Nagasakis havn i Japan. Her forsøger han at bevare sin 
integritet i et net af intriger, svindel, uigennemskuelige hierakier og et totalt 
anderledes japansk samfund. 



 
 

Sillanpää, Sami: Beijing Love Story 

Om det kinesiske par Hu Jia og Zeng Jinyan der har viet deres liv til at kæmpe 
for borgerrettigheder i Kina. 

 
 

Puértolas, Romain: Den utrolige historie om fakiren, der sad fast i et 
IKEA-skab 

Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser til Ikea i Frankrig for at købe 
en sømseng på tilbud. Sengen er udsolgt, men han møder en kvinde i 
cafeteriet. Han vælger at overnatte i Ikea og må gemme sig i et Ikea-skab, 
som snart efter er på vej til England. 

 

 
 

 
 
Adichie, Chimanda Ngozi: Americanah 

Ifemelu og Obinzi fra Nigeria er forelskede, men bliver splittede, da Ifemelu 
får et stipendium til USA, og Obinzi må leve som illegal immigrant i London. 
Begge opdager hvad det vil sige at være sort. Men hvad med kærligheden? 

 
 

Meyer, Phillipp: Sønner 

Da den unge Eli McCullough i 1849 tages til fange af comanche indianere, 
viser han et sandt overlevelsesinstinkt, som driver ham frem til grundlæggelse 
af et rigt familiedynasti i Texas. Hans efterkommere kan ikke uden 
omkostninger udfylde den magtfulde plads. 

 
 

McBride, James: Skaberfuglen 

1870ernes USA. Slaven Henry Shackleford flygter fra sin slaveejer og kommer 
med i følget på John Brown, som er en hvid fanatisk slaverimodstander. For at 
overleve må han lade som om han er en pige, men det har også sine fordele. 

 
 

Kibler, Julie: Hjem 

Isabelle vokser op i en amerikansk sydstatsby og gifter sig i hemmelighed med 
familiens sorte husholderskes søn, Robert. En menneskealder senere 
fortæller den nu 89-årige kvinde sin tragiske historie til sin frisør og veninde 
Dorrie, mens de er på vej til begravelse. 

 

Guðmundur Andri Thorsson: Valeyri-valsen 
 
16 fortællinger, der tilsammen giver et billede af livet i den lille fiskerby 
Valeyri. Kata cykler gennem Valeyri på sin vej mod aftenens kor-koncert. 
Mange ser hende og hilser og alle har de deres egen historie, der er bundet til 
byen, landet - og hinanden. 
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Wahlberg, Karin: Endnu er der håb: hospitalet 

Det er 1953, og polioepidemien hærger i Sverige. På det lokale sygehus er 
alle, høj som lav, påvirket af situationen, og ingen kan vide sig sikker på ikke 
at blive ramt af skæbnen, hvad enten det er sygdom, død eller kærlighed. 

 
 

Clement, Jennifer: Bønner for de bortførte 

Ladydi vokser op på et bjerg i Mexico. Her må piger forklædes som drenge for 
at undgå at blive bortført og brugt som sexslaver for narkokartellerne. 
Mødrene graver huller, som deres døtre kan skjule sig i, men en dag kommer 
Ladydis veninde Paula for sent til sit hul. 

 
 

Eklund, Sigge: Ind i labyrinten 

11-årige Magda er sporløst forsvundet, og hendes far, den karismatiske 
forlægger Martin er mistænkt. Samtidig plages han af gåden om sin afdøde 
bror. Pigens ulykkelige mor, Åsa, sætter diskret sin egen eftersøgning i gang. 
Med hver sit motiv søger flere personer Martins opmærksomhed. 

 
 

Rachman, Tom: Storhed og fald 

Den godt 30-årige Tooly indleder i 2011 en odyssé i jagten på sin identitet og 
sandheden om sin opvækst. Det bliver et gensyn med de personer, der har 
taget sig af hende samt tilbageblik til 1988 og den mellemliggende tid. 

 
 

Nesser, Haakon: Levende og døde i Winsford 

Den midaldrende svenske tv-vært Maria er flygtet til Winsford i det 
sydvestlige England. Hun er drevet på flugt af en dramatisk begivenhed og har 
ændret sit navn. På heden sker uhyggelige ting, og Maria må lægge en plan, 
for måske er der en, der leder efter hende. 

 
 

Lemaitre, Pierre: Irene 

Den franske vicekommissær Camille og hans kone, Iréne, venter deres første 
barn. Men en tilsyneladende sindssyg seriemorder, der baserer sine mord på 
krimier, får Camille til at glemme næsten alt andet i forsøget på at fange ham. 

 
 

Lapidus, Jens: VIP-rummet 

Teddy har besluttet sig for at lægge sit gamle liv bag sig efter 8 års fængsel, 
men har svært at klare sig uden penge. Da en gammel gæld skal betales, 
tvinges han til at arbejde som konsulent på en kidnapningssag. 



 
 

Lindgren, Astrid: Jeg lægger dine breve under madrassen 

Brevveksling mellem Astrid Lindgren (1907-2002) og Sara Schwardt (f. 1958) , 
der som 12-årig begyndte at skrive til Lindgren. Fra 1971 til 2002 blev det til 
en intens brevveksling om Saras følelser, skolegang, opvækst, drømme, 
problemer og refleksioner, der blev mødt med empati af forfatteren. 

 
 

Bivald, Katarina: Læserne i Broken Wheel anbefaler 

28-årige Sara lever et stille liv i Sverige, hvor hun arbejder i en boghandel. En 
brevveksling med 75-årige Amy fra USA om deres fælles kærlighed til bøger 
får Sara til Iowa, hvor hun tvinges til at se verden i øjnene. 

 

 

 


