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Helga Flatland: Et liv forbi 

Sigrid bor med mand og to børn i Oslo, langt fra barndomshjemmet. Da hendes 
mor får en alvorlig kræftdiagnose, forandres deres forhold, og de forsøger at 
nærme sig hinanden. 

 

Heidi Linde: Hvad hun klager over, når hun klager over husarbejdet 

To kvinder er hver især godt installeret i en stabil, tryg tilværelse med mand og 
børn, men noget trykker. En fortælling om troskab, utroskab, moderskab og 
identitet i det moderne familieliv. 

 

Morten Vittrup: Vi ville så meget  

Roman om bankmanden Jonas Marker, der søger en frisk start på livet. Han har 
været involveret i insiderhandel og nu tyder alt på, at han endnu en gang, er 
havnet i et projekt, der ikke kører efter bogen. 

 

96.8 Anne Sofie Kragh: Det første år 

Man følger statsminister Mette Frederiksens første år som statsminister. Året blev 
præget af corona, nedlukning og restriktioner. Hun stod som en samlende og 
handlekraftig leder, men ikke uden kritiske røster. 

 
 
 

 
 

Mikael Josephsen: De andre 

Bo, Slagteren og Konen er en del af det samme skæve slæng på kanten af 
samfundet. De er hjemløse, misbrugere og gør, hvad de kan for at overleve. En 
kollektivroman om misbrug, vold og venskaber på trods.  

 

 

 

Lone Hørslev: Halvt i himlen 

Lone Hørslev fortæller sin oldemors historie i en roman om kvinder, kærlighed og 
overlevelse i 1920'ernes fattige del af København.  
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79.73 Anders Haahr Rasmussen: Al den vrede 
Historien om en af verdens største tennisspillere, Serena Williams, er også en 
fortælling om generationers akkumulerede vrede over racisme og racistiske 
overgreb mod afroamerikanere. 

 

Elizabeth Gilbert: Kvindernes by 
Den unge Vivian bliver slået bagover, da hun ankommer til den glitrende 
teaterverden i New York i 1940. Sikke et liv, man lever der! 

 

Samanta Schweblin: Kentuki 
En spændende fortælling om overvågning og sociale medier. Bamser kaldet 
kentukier, der har hjul, kameraer og mikrofoner, styres af andre og kan bo i dit hjem 
som en slags kæledyr. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Juhani Karila: Jagten på den lille gedde 
Den unge Elina rejser hvert år tilbage til sin hjemstavn i det østlige Lapland for at 
udføre en opgave, der blev startet for mange år siden. I år viser sig at være noget 
ganske særligt. En morsom, mystisk og magisk fortælling, der blander magisk 
realisme med nordisk noir. 
 
 
Katrin Ottarsdottir: Pigen i verden  
Et portræt af et færøsk bygdesamfund i 1960'erne set med et barns øjne.  
 
 
 
 
 
Daniel Dalgaard: Sfinx 
Roman i syv dele om alt det, der former os som mennesker. Romanen bevæger sig 
fra besættelsestiden til nullernes backpackerliv.  
 
 
 
 
Hernan Diaz: I det fjerne 
En ung svensk immigrant ender i 1800-tallet alene i den amerikanske ødemark. Det 
bliver starten på en vild fortælling. 
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Karin Fossum: Bag dem synger døden 

To unge findes dræbt med nogle ugers mellemrum. Politiet i Oslo forsøger at finde 
ud af, om der er en sammenhæng. 

 
 

Arrtu Tuominen: Mørkebror 

En mand bliver dræbt under et drikkelag. Umiddelbart en nem sag for politiet, men 
som efterforskningen skrider frem, trækker mordet spor tilbage til den ene af 
betjentenes fortid. 

 

Jacqueline Winspear: Maisie Dobbs 
Den unge Maisie Dobbs har netop slået sig ned som privat efterforsker i 
mellemkrigstidens London. En sag om utroskab griber om sig og viser tilbage til 
første verdenskrig og involverer Maisie personligt. 

 

 
 

 
 

 
 

 

61.94 Tommy Heisz: Søstrenes hospital 

Historien om en bygning, der blev opført som hospital for Skt. Joseph Ordenen i 
1907 og siden anvendt af uddannelsesinstitutionen VUC. I dag huser bygningen 
softwarefirmaet Kiloo A/S. Den smukt illustrerede bog går i dybden med 
bygningens historie og den navnkundige søsterordens virke og betydning. 

 

Kristin Harmel: De glemte børns bog 

I 1942 må jødiske Eva og hendes mor flygte fra Paris til en lille landsby i bjergene 
mod Schweiz. Her påtager Eva sig det farefulde job at lave falske identitetspapirer 
til andre jøder på flugt og forelsker sig i den katolske Rémy. En dramatisk og 
medrivende fortælling 

 

Norbert Scheuer: Vinterbier 

Følg med en tysk biavler i krigsårene 1944-1945 og oplev en unik skæbneberetning, 
om en mand og hans fascination af bier, kvinder og historie. En farlig tid, ikke 
mindst med en epilepsidiagnose. Original roman om krigens tid. 

 

99.4 Jonathan Lichtenstein: Skyggen fra Berlin 
Jonathan Lichtenstein tager sin far med på den tur, som faderen i 1939 tog med 
Kindertransport fra Berlin til England. For læsere af biografier om forholdet mellem 
forælder og børn, menneskeskæbner og krigstraumer. 
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Petra Rautiainen: Land af sne og aske 

Roman om en kvindes søgen efter sin mand, der forsvandt i det nordlige Finland 
under 2. verdenskrig. I den søgen fremkommer en grim historie om den finske flirt 
med nationalsocialisme og racehygiejneprogrammet.  

 

 

 

 

99.4 Thomas Ubbesen: Alle vi børn af Fru Brath 

Thomas Ubbesen erindrer sin skoletid i forskolen og centralskolen i Sydthy i 
1960'erne og reflekterer over samfundsudviklingen siden da.  

 

 

Jesper Wung-Sung: Kvinde set fra ryggen 

Ida Ilsted (1869-1949) fra Stubbekøbing møder i 1890 den store billedkunstner, 
Vilhelm Hammershøi, som hurtigt frier til hende, hvorefter hun over de næste 25 
år lever som kunstnerens hustru, assistent, og ikke mindst: vigtigste motiv.  

 

 

Malene Ravn: Hvor lyset er 

Kunstmaleren Carl Fischer levede et dramatisk og turbulent liv. Som voksen 
forelsker han sig i den yngre kvinde Ely, som han får et barn med uden for 
ægteskab. Men Carl vil ikke være far, han vil kun male 

 

Eva Tind: Kvinden der samlede verden 

Biografisk roman om videnskabskvinden Marie Hammer, der levede et usædvanligt 
og fascinerende kvindeliv som rejsende forsker i fem verdensdele.  

 

 

Lotte Kaa Andersen: Den inderste kerne: en roman om Inge Lehmann 

Lotte Kaa Andersen fortæller i romanform om forskeren Inge Lehmann og hendes 
opvækst. 

 

Agneta Pleijel: Dobbeltportræt 

Den ekspressionistiske maler Oskar Kokoschka hyres af Agatha Christies barnebarn 
til at male et portræt af krimiforfatteren i anledning af hendes 80-års fødselsdag. 
Portrættet bliver til over seks møder, hvor de to kunstnere ærligt taler sammen om 
kærlighed, tab og livet. En koncis og kraftfuld roman.  
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Maggie O’Farrell: Hamnet 

Dramatisk og intens fortælling om William Shakespeares familie og deres liv i 
Stratford-upon-Avon. 

 

Rakel Haslund-Gjerrild: Adam i paradis 

Historisk roman om kunstmaleren Kristian Zahrtmann, der kort før 1. verdenskrig 
maler sit skandaløse hovedværk "Adam i Paradis". 

 

00.09 Irene Vallejo: Evigheden i et siv 

En kærlighedserklæring til bogen og den betydning, bogen har haft i 
menneskehedens historie. Her fortælles om antikkens litteratur, der sammenlignes 
med nutidige fænomener og tankegange. Forfatterens legende og boblende 
fortælleglæde vil gribe enhver læser, der interesserer sig for historie, litteratur - og 
selvfølgelig bøger! 

 

 
 
 

00.09 Hans Hertel: Spotlight 

En bog med historier om bøger. Litteraturprofessor Hans Hertel fortæller i korte 
artikler om kendte og knap så kendte romaner og deres forfattere. Det er 
oplysende, fornøjeligt og utroligt inspirerende for alle, der interesserer sig for 
litteratur. 

 

 
 

Madeline Martin: Den sidste boghandel i London 

I 1939 flytter den unge Grace til London og får arbejde i en gammel, støvet 
boghandel. Hun har drømt om det spændende storbyliv, men oplever en hverdag 
med krig. Heldigvis møder hun også den flotte ingeniør George.  

 
 

Veronica Henry: Hjertets boghandel 

Da Emilias elskelige far dør, forsøger hun at videreføre boghandlen, der var hans 
livsværk. Men der er økonomiske problemer, og er det sådan, hun vil leve resten af 
sit liv?  

 

 

Frida Skybäck: Boghandlen ved Themsens bred 

Da Charlotte arver en boghandel i London efter sin afdøde moster, bliver hun 
nysgerrig på den hemmelighed, som hendes mor har holdt skjult for hende.  

https://favrskovbib.dk/ting/collection/870970-basis%3A39091941
https://favrskovbib.dk/ting/collection/870970-basis%3A38959573
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Pape, Morten: I ruiner 
Da Amagerbanken krakker udløser det en kæde af voldsomme begivenheder for en 
mindre familie på Amager. 

 
 
 

Leine, Kim: Efter åndemaneren 

I 1884 drager den såkaldte konebådsekspedition afsted for at udforske østsiden af 
Grønland. 

 

David Park: Det lange løb 

Fem forskellige mennesker melder sig til et ni ugers løbeprogram "Fra sofa til 5 km" 
i Belfast. De opnår et fællesskab, der bringer deltagerne positivt videre i livet. En 
rørende og vedkommende roman. 

 


