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99.4 Steinunn Sigurdardottir: Heida: bonden i fjeldenes dal
Mød en islandsk fårebonde af en ganske ekstraordinær støbning. Heiða
Ásgeirsdóttir kan skrive model, politibetjent, bonde, dyreelsker, miljøforkæmper
og lokalpolitiker på sit visitkort. Men først og fremmest arbejder hun med jorden
og dyrene, som man har gjort i århundreder på Island.
99.4 Rebanks, James: Fårehyrdens dagbog: en fortælling fra de engelske bjerge
James Rebanks (f. 1974) fortæller om livet som fårehyrde. Om arbejdet og
traditioner, glæder og sorger, der går i arv fra generation til generation.

Jacobsen, Roy: Manden som elskede Sibirien
Følg med på den tyske botaniker Fritz Dörries' 22 år lange rejse rundt i Sibirien på
evig jagt efter sommerfugle, dyr og artefakter til videnskabelige samlinger i Europa.

99.4 Willerslev, Rane: Ekspeditioner: fra tundraen til savannen
Tag med Rane Willerslev på eventyr til fjerne egne af kloden, og hør om dramatiske
øjeblikke med vilde dyr og sult, samt refleksioner over de oprindelige folkeslags
myter og ritualer.

Jessen, Ida: Kaptajnen og Ann Barbara
Historisk roman om de første, der opdyrkede heden i 1700-tallet. En art dansk
western om den enlige nybygger, der begynder et liv helt fra bunden af og selv skal
skabe alt.

Jensen, Kenneth: Håbet
Den navnløse fortæller ryger hash, drikker tæt og fælder træer med andre
arbejdsløse i Arden for at optjene dagpenge. En dag oplever han noget, der får
ham til at løbe fra skoven og mindes sit livs mange op- og nedture.
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Jensen, Peder Frederik: Det Danmark du kender
Den unge fremadstræbende Niels fra samfundets bund og borgmester Morten
Jørgensen støder fatalt sammen en tidlig morgen på en landevej på Lolland.

Frankel, Laurie: Sådan er det altid
Et rørende hverdagsdrama om kønsidentitet. Claude er fem år, den yngste af fem
brødre. Han elsker at bage, at gå i skole, at tegne og at gå i kjole. Claude drømmer
om at blive en prinsesse, en nattefe eller bare en pige ved navn Poppy.

Korneliussen, Niviaq: Blomsterdalen
Verden står åben, men intet føles rigtigt. Om kærlighed, sorg, ensomhed og
selvmord blandt grønlandske unge.

Elif, Shafak: 10 minutter og 38 sekunder
Hun ligger i en affaldscontainer i udkanten af Istanbul. I 10 minutter og 38
sekunder efter at hendes hjerte er holdt op med at slå, genoplever den
prostituerede Leila sit liv og sine venskaber.

99.4 Smith, Eva: Jeg håber, jeg har gjort en forskel
Eva Smith (f. 1942) er et fyrtårn og en vagthund i kampen for retssikkerhed. Hun
fortæller indlevende om sit liv og om sit omskiftelige arbejdsliv.

Aubert, Marie: Voksne mennesker
Ida er barnløs, single og over 40. Og når familien samles er det ikke altid en nem
situation at sidde i.

Lykke, Nina: Næste
Elin bor med sin mand Aksel i et intellektuelt og småborgerligt kvarter i udkanten
af Oslo. Elin ligger på sofaen og drikker vin, mens Aksel står på ski, og det går
egentlig meget godt, indtil Elin møder ungdomskæresten Bjørn.
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Munro, Alice: Noget jeg gerne vil sige
Noveller om kærlighed, sex, tab, drama og hemmeligheder.

Springora, Vanessa: Samtykket
V. er en pige på 13 og G.M. en mand på 50 - samt forfatter kendt for sine seksuelle
forhold til purunge piger. De indleder et forhold. Først 30 år senere tør V. stå frem
og fortælle om forholdet, som fik store konsekvenser for hende.

Edvardsson, Mattias: Gode naboer
Psykologisk og dyster spændingsroman, der følger en lille samling naboer før og
efter en ulykke og viser, hvordan noget ganske uskyldigt kan gå helt galt.

Krause-Kjær, Niels: Fandens forår
Journalisten Ulrik Torp er karrieremæssigt kørt ud på et sidespor. Men så får han
nys om en skandale, der har potentiale til at ændre det politiske landskab voldsomt.
Det er dog ikke uden risiko for hans privatliv og journalistiske integritet.

98.637 Trads, David: Amerika, hvor er du
Skildring af det moderne USA og den forandring og splittelse, som landet er gået
igennem på få år. Om amerikanernes levevilkår, deres forhold til politikerne og om
hvordan Trump kunne vinde valget i 2016 - og måske igen i 2020.

04.6 Clark, Mathilde Walter: Huset uden ende
En række essays, der for størstedelens vedkommende er skrevet sideløbende med
forfatterens roman "Lone Star", og som kredser om temaer som identitet, køn,
racisme og litteratur.

Cummins, Jeanine: Jordens salt
Hele Lydias familie bliver dræbt af et narkokartel. Kun Lydia og hendes otte-årige
søn Luca overlever, men jages konstant af kartellets netværk. Deres eneste chance
er at flygte til USA, en uhyre farefuld rejse.
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Kvæven, Tore: Når landet mørkner
Fabelagtig roman om vikingetidens efterkommere og deres barske livsvilkår i
nordbokolonien i Grønland. Den unge Arnar trodser alt og alle for at forfølge sine
egne drømme, der også omfatter pigen Eir. Stor norsk litteratur for både grønlandsog historieinteresserede.
30.1645 Harder, Thomas: De uønskede: de tyske flygtninge i Danmark 1945-49
Historisk dokumentar, som fortæller historien om de ca. 250.000 tyske flygtninge,
som kom til Danmark i den kaotiske slutfase af 2. verdenskrig i foråret 1945.

99.94 Rocek/Clemmensen, Jesper: Afhopperne: fra holocaust til fanger bag
jerntæppet - to familiers dramatiske flugt til Danmark
Dokumentarisk beretning, primært fortalt af Jan Rocek (f. 1924), om to jødiske
familiers liv og skæbne under nazismen, hvor de overlevede Auschwitz, for
bagefter at blive fanget bag jerntæppet i Tjekkoslovakiet og til sidst undslippe
kommunismen via Danmark.
Ondaatje, Michael: Krigslys
Den 14-årige Nathaniel og hans storesøster Rachel efterlades i efterkrigstidens
London af deres forældre, da faderen tilsyneladende har fået nyt job i Singapore.
Men bag det karriereskifte gemmer sig en fascinerende spionhistorie, som først
afdækkes mange år senere.

Dissing, Elsebeth: Tjenerindens døtre
Kollektivroman. Tiden er 1937 til 1946. Sladdercentralen sørger for at holde alle på
deres rette plads i det klasseinddelte samfund i stationsbyen, men nye tider er på
vej.

Stranger, Simon: Leksikon om lys og mørke
Roman der bygger på den virkelige historie om forfatterens svigerfamilie, den norsk
jødiske Komissarfamilie og Gestapos håndlanger i Trondheim Henry Oliver Rinnan.
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Lunding Sørensen, Anne-Sophie: Sanatoriet
Fire selvmord har rystet nervesanatoriet, Sølund og de ansætter derfor
psykoanalytiker Hannah Neumann for at få styr på kvindeafdelingen. Men Hannah
har svært ved at opnå resultater og kort tid efter drukner endnu en kvinde.

Poulsen, Bjørn: Opkald fra mælkevejen
Bjørn laver skulpturer. Mens han arbejder ringer hans mor, der er skizofren. De
mange samtaler med hende bringer en turbulent barndom frem i erindringsglimt;
fra overklassetilværelse til social deroute og mobning.

Stoltz, Kristina: Paradis først
Udfordrende og smukt skrevet fortælling om det stormfulde kærlighedsforhold
mellem danske Kristina og afroamerikanske Marlon. Da Kristina rejser til USA for at
besøge Marlon tyve år efter deres forhold sluttede, får det minderne om deres
forhold til at pible frem.

Balle, Solvej: Om udregning af rumfang (I+II)
Tara og Thomas bliver fanget af en dag der bliver ved med at gentage sig selv. Tara
oplever den 18. november igen og igen, mens Thomas intet genkender og oplever
dagen, præcis som man kan forvente, spritny og ukendt.

99.4 Hornbech, Birthe Røn: En læser bliver til
Tidligere minister, Birthe Rønn Hornbech, fortæller om mødet med læsning og
litteratur og den livslange kærlighed til bøger.
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