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BOGCAFE 2016 
 

 
 

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. 

 
 

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. 

 

Strøksnes, Morten A: Havbogen 
Forfatteren og hans kunstnerven vil fange en grønlandshaj ved Lofoten.  
Med essayistiske afsnit om havet, dets opståen, hvaler, fiskeri, videnskabsfolk og 
naturhistoriske emner. 

 

 
 

 
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 Horn, Hans) 
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. 

 

http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field1=lfo&term1=Borrmann%20Mechtild%20f%201960
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Rosenberg, Alfred: Djævelens dagbog 
Søstrene Maria og Emma har ikke set hinanden i årevis, men gennem deres samtaler får 
de løsnet op for fortielser og misforståede følelser. 

 
 

Kold, Jesper Bugge: Land i datid  
I 2006 går danske Andreas i Berlin på jagt efter sandheden om sin ukendte østtyske far. 
Sammen med kusinen Bea afdækker han sandheder og løgne som rækker langt tilbage i 
det tidligere DDR, mens han langsomt bliver afklaret med sit eget liv. 
 

 
 

Hansen, Dörte: Kirsebærlandet 
Enspænderen Vera har haft en omtumlet barndom og pludselig står niecen Anne og har 
brug for husly. De to prøver at skabe et liv sammen. 
 
 

 
 

Helle, Merete Pryds: Folkets skønhed 
Marie vokser op på Langeland i 1930'erne i et forarmet miljø, der ikke levner mange 
muligheder for de unge, som ønsker sig et andet liv end forældregenerationen. 
Ægteskabet med Otto bliver et springbræt til storbyen og fremskridtet. 

 

Buwalda, Peter 
Familiesaga over 20 år om familien Sigerius der tilsyneladende lever det perfekte liv. I 
centrum står matematikprofessor og judomester Siem. Da han opdager, at steddatteren 
muligvis optræder på den pornohjemmeside, som han benytter, begynder facaden at 
krakelere. 
 

 

 

 
Foer, Jonathan Safran: Her er jeg 
Fire uger i en amerikansk-jødisk middelklassefamilies liv skildres intenst og hudløst. 
Forældrene Jacob og Julia står på randen af skilsmisse, deres tre sønner er urolige og 
samtidig rammer en stor naturkatastrofe Israel og øger presset på flere fronter. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Seethaler, Robert: Et helt liv 
En fortælling om de øjeblikke der former et menneske og dets skæbne. Andreas Egger 
lever og arbejder det meste af sit liv i nærheden af den bjerglandsby hvor han voksede 
op. Han forelsker sig, deltager i 2. Verdenskrig og vender tilbage til sit udgangspunkt. 
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Moore, Lorrie: Ligesom livet 
11 noveller, der skildrer livets genvordigheder og det ofte problematiske forhold 
mennesker imellem. 
 
 
 
 
Tyler, Anne: Eddikepigen 
Moderne gendigtning af Shakespeares komedie "Trold kan tæmmes" om den genstridige 
Kate, der forventes at tilpasse sig mændenes idéer om kvinder og ægteskab. 
 
 
 
 
 
Vraa, Mich: Haabet : 1787-1825 
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med skibsreder Frederiksen og hans 
14-årige datter Maria om bord. Undervejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en række 
hændelser der har stor indflydelse på Marias opvækst og liv. 
 
 
 
Tokarczuk, Olga: Rejsende 
Jeg'ets rejser i verden bliver samtidig til rejser i menneskets historie og erkendelse, fra 
anatomiske eksperimenter i 1600-tallets Holland til en overtræt mors ture i Moskvas 
metro, hvor hun oplever hjemløshed og udsathed i det moderne samfund. 
 
 
 
 
 
Thomsen, Søren Ulrik: En hårnål klemt inde bag panelet 
Essayistiske tekster, erindringshistorier og prosadigte. Med tiden som omdrejningspunkt 
filosoferer Søren Ulrik Thomsen over forskellige oplevelser i sit liv, herunder bl.a. 
erindringen, sin egen dødelighed og fænomener i samtiden. 
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Lynggaard, Klaus: Personfølsomme oplysninger 
Digte om sygdom og død med en mand indlagt med lungecancer på onkologisk afdeling. 

 
 

Tind, Eva: Astas skygge : portræt 
I forskellige spor, tid og stemmer portrætteres den danske stumfilmdronning Asta 
Nielsen af kunstneren Eva Tind. 
 

 
 

Le Carré, John: Duernes tunnel : historier fra mit liv  (99.4) 
Forfatteren John le Carrés (f. 1931) erindringer, der giver et indblik i de mennesker og 
begivenheder, der har formet hans liv og forfatterskab. 
 

 
 

Heaberlin, Julia: Kvinden i graven 
Tessa er eneste overlevende blandt "De sortøjede piger", fire teenagepiger fundet i en 
massegrav i 1996. Nu skal morderen snart henrettes, men hvem planter fortsat blomster 
foran Tessas vindue? Er det den rigtige morder, eller er Tessa helt forvirret? 

 
 

Dahl, Arne: Skyggezone 
Sam Berger fra kriminalpolitiet mangler opbakning i en sag, hvor han mener en 
seriemorder er på spil. Han indgår en uhellig alliance med Molly Blom fra Säpo, da han 
pludselig selv bliver mistænkt. 

 

Yrsa Sigurðardóttir: DNA 
En kvinde myrdes brutalt, og kvindens lille datter, der gemmer sig under sengen, er det 
eneste spor som kriminalassistent Huldar har at gå efter. Kort efter myrdes en anden 
kvinde og politiet får travlt. 
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Arnaldur Indriðason: Ukendte kyster 
Kriminalkommissær Elendur Sveinsson er taget til sin hjemegn i Østisland, hvor han 
drages mod et mere end 60 år gammelt mysterium om en kvinde der forsvandt i en 
storm under krigen.  Samtidig pines han af fortiden og gamle, uløste sager. 

 

Vittrup, Morten: Argentineren der kom sejlende på en cedertræsplanke 
Victor Zalazar kommer til verden som uønsket og uægte søn i en rig argentinsk familie. 
Længslen efter kærlighed, sammenhørighed og en egen identitet driver ham ud på en 
dannelsesrejse fra Latinamerika til Ishavet og endelig til Spanien, hvor han en dag skyller 
op på stranden ud for Malaga. 

 
 

Nors, Dorthe: Spejl, skulder, blink 
Sonja er single og fra Vestjylland men er havnet i København som ung. Nu er hun i 
fyrrerne og prøver at tage et kørekort, men det er svært at lære at skifte gear. Samtidig 
føler hun sig ikke rigtig hjemme i sit liv og langt fra familien og sin oprindelse. 

 
 

Spielman, Lori Nelson 
Da Bretts mor dør, modtager Brett en liste med ti punkter, som hun skal opfylde 
indenfor et år. Bl.a. skal hun få et barn, hjælpe de fattige, optræde for et publikum og 
forelske sig. 

 
 

Banner, Catherine: Huset ved nattens ende 
I 1914 kommer lægen Amadeo Esposito til en fjern italiensk ø, som charmerer ham i en 
grad, så han bliver boende, stifter familie og overtager øens bar. Fra bardisken iagttager 
han familien, øen og hele århundredet i både vækst- og katastrofeperioder. 

 

Larsen, Britt Karin: Der vokser et træ i Mostamägg 
Skovfinnerne bor i de dybe skove på grænsen mellem Norge og Sverige, de lever i pagt 
med naturen med bjørnejagt, magi, overtro og stærkt sammenhold. Vi følger bl.a. den 
unge Lina, der er på flugt med sin nyfødte og eneboeren Taneli, der mødes og sammen 
bygger en ny tilværelse op. 

 


