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Murakami, Haruki: Det mystiske bibliotek
En ensom dreng fordriver tiden på biblioteket. Her møder han ikke bare den
skrappe bibliotekar, men også en biblioteksmedhjælper i fåredragt og en
vidunderlig smuk og blid pige.

Macneal, Elizabeth.: Dukkeværkstedet
Dukkemageren Iris møder tilfældigt konservatoren Silas til Verdensudstillingen i
London i 1851. Mens Iris er optaget af muligheden for et friere liv som model,
bliver Silas besat af kærlighed til hende.

Lindroth, Malin: Pebermø (30.1755)
En beretning om ufrivillig ensomhed i livet. Ved at bryde det store tabu og ruske liv
i pebermøens livserfaringer ændres også fortællingen om "den store kærlighed",
magt og relationer.

Holm, Gretelise: Dødfunden
62-årige Ellinor Green er samfundsforsker og antropolog. Indtil den dag hun
uventet findes død i sin seng. Men hvordan er Ellinor død? Hun var tilsyneladende
sund og rask. Begik hun selvmord eller blev hun myrdet?

Holm, Gretelise: På tryk (30.26)
Antologien, der indeholder forfatteren Gretelise Holms reportager, essays,
kronikker og kapitler i bøger igennem 55 år, bygger på fakta og personlige
erfaringer og dækker emner, der har haft hendes bevågenhed, f.eks. kvinders
rettigheder, psykiatri, retspolitik, journalistik, socialpolitik og prostitution,
fremmedhad og monarkiet.

Murata, Sayaka: Døgnkioskmennesket
Keiko arbejder i en døgnkiosk og nyder sit rutineprægede liv, hvor hun trods sin
anderledeshed passer ind. Desværre forventer folk omkring hende, at hun finder
en mand, så hun laver en aftale med den arrogante og utilpassede Shiraha.
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Persson, Sarah Skyt: Sku’ det være en anden gang
Tragikomisk roman om at være kørt fast i tilværelsen omkring de 30 år. Maria er
kasserer i Sydbank i Herning på 11. år og har et forhold til sin gifte chef. Til trods for
bankens mindfulness kursus kommer hun ikke rigtig videre i sit liv.

Raben, Malene Lei: Fruen
Selvbiografisk roman. Det fortrolige forhold mellem mor og datter ophører, da
Malene er teenager, og de udkæmper bitre konflikter, som trækker tråde til
Malenes eget familieliv som voksen. De forsones inden Malenes mor dør, og
Malene opdager hvad kærlighed handler om.
Nørregaard, Katrine: Søster min søster
Katrine og Stine er enæggede tvillinger og har et tæt forhold. Stine er spastisk
lammet og Katrine alt for ansvarlig, så deres barndom og ungdom går i forskellige
retninger.

Langballe, Amalie: Forsvindingsnumre
Agnes har mistet sin mor og har derefter svært ved overhovedet at finde noget
som helst.

Jessen, Anna Elisabeth: Om hundrede år: en sønderjysk familiekrønike
En stor familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede nedslag - et for
hvert år fra 1914 til 2014.

Tinning, Gertrud: En uretfærdig tid
København, 1885. En grufuld arbejdsulykke på væveriet åbner Nellys øjne for de
bestialske vilkår for de kvindelig arbejdere. Hun og senere den jyske bondepige
Anna indleder en kamp mod de stærke arbejdsgivere for at opnå retfærdighed og
rettigheder for kvinderne.

Marx, Vibeke: Jord og hjerte
I 1920'ernes Skotland søger danske Knud lykken efter at have gjort en pige gravid
og flygtet fra sit ansvar. Plaget af skyld indleder han jagten på et nyt liv, men
skyggerne fra Danmark er ikke sådan at kaste af sig.
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Lassen, Linda: Et års barndom
Stella er 10 år, da hun flytter ind hos sin farmor og farfar. Vi følger hende gennem
et års tid, hvor savnet efter forældrenes anerkendelse og accept er hendes
allestedsnærværende følgesvend på trods af bedsteforældrenes bestræbelser efter
at give hende et godt liv.
Hjorth, Vigdis: Henrik
Nydigtning af Henrik Ibsens skuespil "Hedda Gabler". Henrik Falk sidder fast i sit
trivielle og småborgerlige liv med job, svigerfamilie og højgravid kone. Da en
ekskæreste vender tilbage til byen, bliver det tydeligt for ham, hvor meget han
hader sit liv.
Glanowski, Sara Maria: Skyggebokser (30.2863)
Gennem tre fortællinger tegnes et portræt af en by, et land og en række skæbner i
kamp og forandring. En beretning om bl.a. race, køn og ulighed samt om vold og
ensomhed.

Grarup, Jan: Hvor jernkorsene gror (99.4)
Fotograf Jan Grarup (f. 1968) fortæller om sine rejser til krigs- og
katastrofeområder - og om de personlige omkostninger, et liv i skudlinjen har haft;
om alkohol- og narkomisbrug, skilsmisser og posttraumatisk stress og om
menneskeskæbner, han aldrig kan slippe igen.
Svensson, Patrik: Åleevangeliet (58.6)
En bog om det store mysterium der omgiver ålen, og hvordan denne bandt en far
og søn sammen.

Hamer, Marc: Kunsten at fange muldvarpe – og finde sig selv i naturen
Lyriker, havemand og tidligere hjemløs Marc Hamer, fortæller om at være
forbundet med naturen, hans liv, tanker og valg han har truffet i livet. Med
naturbeskrivelser, iagttagelser af dyreliv, glæder ved naturen og om at leve et liv
som muldvarpefænger.

Willumsen, Dorrit: Løg trækker tårer
Wendys mand har glemt hendes 74-års fødselsdag og hendes e-Boks er blevet
lukket. Wendy går, hun tager toget til København og skaber et nyt hjem i en skunk i
en tom lejlighed.
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Vigan, Delphine de: De taknemmelige
Den ældre kvinde Misjka mister gradvist evnen til at tale og må flytte på plejehjem.
Hun har hverken mand eller børn, men har et varmt venskab med naboen Marie,
og snart blomstrer et venskab imellem Misjka og talepædagogen Jérôme.

Korsgaard, Thomas: Tyverier
Noveller i den realistiske tradition om ensomhed, fortielser og forhåbninger og om
betydningsfulde øjeblikke i en række personers liv.

Lucas, Maja: Gennem natten og vinden
Livet som alenemor for Johanne er kaotisk, og det er svært at leve op til leve op til
omgivelsernes krav om normalitet. Hun undviger, hælder vodka på sin drikkedunk
og klarer endnu en dag - indtil hun møder den illegale indvandrer Dima.

Al Aswany, Alaa: Jeg løb mod Nilen
Roman om den egyptiske version af det Det Arabiske Forår. Revolutionen i Egypten
i 2011 skildres gennem en mosaik af forskellige karakterer med hver deres rolle i
omvæltningerne.

Hammad, Isabella: Pariseren
En palæstinensisk mand tager til Europa under 1. verdenskrig for at studere. Han får
hele sit liv og verden sat i perspektiv, og det forandrer ham for altid. Det er ikke
nemt at vende hjem, og krigen truer.

Du kom med alt det der var dig . en samtale med digteren Jens Rosendal om liv og
forfatterskab (99.4 Rosendal, Jens)
Med afsæt i 12 udvalgte sange og salmer, fortæller Jens Rosendal (f. 1932) om sit
liv. Om opvæksten i Vendsyssel, om årene som højskolelærer i Løgumkloster, om
vanskelig kærlighed og om i dag at være en anerkendt digter, hvis sange synes af
unge og gamle overalt i landet.
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Nevala, Tiina: Hele vejen til dig
Jens og Liv løber ind i hinanden på en charterferie - han er nyskilt, hun i et forhold. I
månederne efter støder deres veje sammen flere gange, og det går op for dem, at
de ikke bare har litteraturen til fælles.

O’Leary, Beth. Lejlighed til deling
Tiffy er desperat for at finde et sted at bo. Leon mangler penge for at kunne redde
sin bror. Så hvorfor ikke udleje sin lejlighed, mens han alligevel har nattevagter på
hospitalet?

Carlino, Renée: Historien om os
Forfatterspiren Emiline får sig en overraskelse, da hun vil læse årets bestseller.
Bogen handler nemlig om hende og er skrevet af Jason, hendes livs kærlighed, som
hun ikke har set i 12 år.

Morgenthaler, Anders & Tüxen, Marie Louise: Helle Erobreren
Helle mister sit elskede slagterarbejde og bliver af omveje pludselig forvekslet med
en polsk turnuslæge. En komplet vanvittig fortælling om en kvinde, der satser alting
for at få en ny chance.

Bjerke, Nanna Kalinka: Den store bandebog (89.6602)
Uden omsvøb bliver skælds- og bandeord omtalt, forklaret og illustreret, og de
opdeles i fem kategorier: De religiøse, de syge, de seksuelle, de fækale og de
tandløse.
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