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Bogcafé 2015 
 

 
 

Michael Larsen: Mordet på øen 
En kvinde i et øde hus på Ærø myrdes den nat, øboerne traditionelt iklæder sig masker 
og går fra hus til hus. Kriminalkommissær Jan Folmer fra Drabsafdelingen i København 
tilknyttes, og sagen ligner et uopklaret kvindemord, han også arbejder med  
 

 
 

Ane Riel: Harpiks 
Fortælling om pigen Livs opvækst i en anderledes familie. Det er en historie om 
kærlighed, loyalitet og omsorg, men også en uhyggelig fortælling om angst for at miste, 
om fastholdelse og paranoia - og om ondskab  
 

 

Agnete Friis: Blitz 
Kontanthjælpsmodtageren Ella risikerer at hendes søn bliver tvangsfjernet, og stikker af 
til sin barndoms Nordjylland. Her konfronteres hun med sin historie, og langsomt 
afdækkes den frygtelige sandhed, der måske kan sætte hende fri  
 
 

 
 

David Garmark: Drengen der aldrig kom hjem 
20-årige Emil rejser til Paris for at blive skuespiller. Her lever han et lidt udsvævende liv, 
men finder også kærligheden. Pludselig en dag forsvinder han, og først 20 år efter lykkes 
det hans bror at finde et spor efter Emil  
 
  
 

 
 

Emma Healey: Elizabeth er forsvundet 
Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud, der er ved at blive 
dement, der tager det alvorligt. Og hende er der ingen der tror på, da hun ikke kan huske 
noget. Men fortiden rumsterer og den husker hun meget detaljeret. Også det mysterie 
som alle andre tilsyneladende har glemt  
 

 
 

Emma Hooper: Etta og Otto og Russel og James 
Etta er 83 og begyndt at glemme. Hun har et stort ønske om at se havet og beslutter at 
vandre de 3000 km fra den lille canadiske prærieby, hvor hun har levet hele sit liv  
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Kazuo Ishiguro: Den begravede kæmpe 
Glemslens tåge har lagt sig over fortidens England, hvor et ældre ægtepar Axl og 
Beatrice drager ud for at finde deres søn og de tabte minder. Undervejs konfronteres de 
med livets, dødens og kærlighedens store spørgsmål  
 

 
 

Philip Tafdrup Jørgensen: Kongen af Bali 
Forfatterens biografiske anekdoter om bedstefar, der i sin ungdom sejlede på Østen, og 
som længes efter et liv som koloniherre i en simplere tid.  
 

 

Steffen Stubager: Mit navn er Lars Juhl og jeg har fucket mit liv op (99.4) 
Portræt af tidligere skibsreder og millionær Lars Juhl (f. 1968), om at sejle med våben, 
bedrage sine kunder, forråde sin kone og være ligeglad med alt, indtil han faldt død om, 
blev genoplivet og tog sit liv op til revision  
 
 

 
 

Puk Damsgård: Ser du månen, Daniel (99.4) 
Om freelancefotografen Daniel Rye, der sad 398 dage som gidsel hos 
terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. Beretningen følger Daniels måneder i 
fangenskab, hans familie i Danmark, eftersøgningen efter Daniel og de øvrige gidsler 
samt forhandlingerne med Islamisk Stat om en løsesum  
 

 

Helga Flatland: Bliv hvis du kan, rejs hvis du må 
Tre kammerater melder sig til tjeneste i Afghanistan, og ingen af dem vender tilbage til 
den lille norske bygd i live. Hvorfor tog de af sted? Hvad drev dem? Ville de væk fra 
noget?  
 
 

 

Jenny Nordberg: De forklædte piger fra Kabul (30.1728218) 
Ud fra forskellige pigers og kvinders beretninger, fortælles historien om pigers vilkår i 
Afghanistan. Om begrebet "bacha posh", der betyder "klædt som dreng", altså piger, der 
vokser op forklædt som drenge, som ændrer livet fundamentalt til det bedre  
 
 

 
 

Nayomi Munaweera: De tusind spejles ø 
Søstrene Yadsohara og Lanka flygter med deres familie fra borgerkrigen på Sri Lanka til 
USA i starten af 1980'erne. De glemmer aldrig legekammeraten Shiva og drages som 
voksne mod hjemlandet, hvor De Tamilske Tigre og kvinden Saraswathi får indflydelse på 
deres skæbne. 
 

 

 

 
Colm Tóibín: Nora Webster 
I den lille irske provinsby Enniscorthy kæmper enken Nora en stille og stædig kamp for at 
overvinde sorg og finde vilje til at starte et nyt liv, samtidig med at hun forsøger at holde 
nævenyttige naboer og familiemedlemmer fra døren. 
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Rune Christiansen: Ensomheden i Lydia Ernemans liv 
Den unge, svenske dyrlæge Lydia Erneman bor og arbejder i Norge, et stilfærdigt 
hverdagsliv, hvor hun er tilfreds med at være alene men møder ensomheden i forskellige 
afskygninger  
 
 

 
 

Édouard Louis: Færdig med Eddy Bellegueule 
Selvbiografisk fortælling om Eddy Bellegueule der ikke er som de andre drenge i den lille 
nordfranske flække, hvor han vokser op. Hans eneste chance er enten at prøve at passe 
ind eller at rejse væk. 
 

 
 

Ingvild H. Rishøi: Vinternoveller 
Tre noveller om skrøbelige og skæve eksistenser. Om at gøre et hjerteskærende forsøg 
på at være en god mor, en god far og en god storesøster. Centralt står kærlighed og 
medmenneskelighed. 
 

 
 

Thomas Thurah: Leifs far var borgmester 
10 fortællinger om at vokse op som dreng i provinsen i 1960- og 1970'erne. 
 

 

Peter Poulsen: Aflytning af stilheden 
Eftertænksomme digte om det store og små i tilværelsen, hvor små iagttagelser gives 
evigt perspektiv. 
 

 
 

Supermarkedspoesi 
Digte. Med udgangspunkt i tilfældige danskeres efterladte indkøbssedler skriver fem 
forfattere digte om at gå på indkøb. 
 

 
 

Thorstein Thomsen: Frøken Narvik 
Med kærlighedshistorien mellem norske Anne og dansk-tyske Christian i centrum 
fortælles om tre generationers udfordringer med kærlighed og familie og livet selv. 
Historien bevæger sig fra 1920 til 1978 fra Slesvig over Narvik via Gulag-lejrene til 
København. 
 

 
 

Anna Grue: Italiensvej 
I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn til København for at skabe sig 
en tilværelse i sin mors hjemland. Men hvorfor er hun nærmest på flugt? Og hvad med 
kærligheden?  
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Matthew Thomas: Vi er ikke os selv 
Den amerikanske kvinde Eileen kæmper livet igennem for at nå sine sociale ambitioner, 
på trods af livets barske realiteter som fattigdom, alkoholmisbrug, og sygdommen 
Alzheimers. Men ærgerrigheden har også sin pris. 
 

 
 

 

  

 
 

Nickolas Butler: Love songs 
Fire mænd og en kvinde er vokset op sammen i en lille by i USA's midtvest. De er nu i 
trediverne og deres venskab og livshistorier skildres med udgangspunkt i tre bryllupper. 
 

  
 

Jessie Burton: Dukkemageren 
Historisk litterær thriller fra 1600-tallets Amsterdam, hvor den nygifte 18-årige Nellas 
velhavende mand forærer hende et kostbart dukkehus, der på mystisk vis begynder at 
spejle virkeligheden. 
 

 

Ian McEwan: Barnets tarv 
Dommer Fiona Maye står i et stort dilemma. Hun skal træffe afgørelse i en sag om en 
alvorligt syg 17-årig, der af religiøse årsager nægter at modtage blodtransfusion. 
Samtidig meddeler hendes mand, at han agter at kaste sig ud i en erotisk affære. 
 

 

Wytske Versteeg: Boy 
Adoptivsønnen Boy begår selvmord og moderens sorg bliver altødelæggende for hende. 
Hun rejser langt væk og finder ud af hvad der skete den sidste tid i Boys liv og de sidste 
timer inden han forsvandt. 
 

  
  

 


