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Vedsø Olesen, Anne-Marie: Vølvens vej - snehild 

Første bind i en episk fortælling fra jernalderen om den unge vølve-kvinde 
Snehild og hendes vej til indflydelse og gudernes gunst.  

 

Vedsø Olesen, Anne-Marie: Vølvens vej - misteltenen 

Andet bind i en storslået episk fortælling om den unge vølve-kvinde Snehild 
Gråulv og hendes rejse mod magtens tinde, runekraft og gudernes gunst i 
jernalderens Danmark. 

 

Teige, Trude: Mormor dansede i regnen  

Tre generationer af kvinder og én mørk hemmelighed. En gribende roman om 
krig, hemmeligheder og kærlighed. 

 
 
 

Teige, Trude: Morfar åndede med havet 

Konrad og Sverre er unge norske sømænd, som i 1943 ender i en japansk 
fangelejr i Java. Det samme gør norske Sigrid, der arbejder som sygeplejerske. 
Konrad og Sigrid forelsker sig i hinanden, men vil de overleve tiden i fangelejren, 
og vil de nogensinde se Norge og deres kære igen? 
 

 
 
 

Helle, Merete Pryds: Det vågne hjerte 

Med Lis i centrum som en ung, søgende kvinde med længsel efter både frihed, 
kærlighed og karriere tegnes et billede af Danmark i opbrud i 1980'erne. 

 

Helfer, Monika: Pakket – en familie 

Da Josef bliver indkaldt til 1. verdenskrig, lades den smukke Maria alene tilbage 
med deres børn. Da krigen er slut, og Josef vender endeligt hjem, er familien 
forøget med et barn mere. 
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Diaz, Hernan: Tillid  
Stort anlagt og sofistikeret roman om rigdom, magt og ægteskab. Den er fortalt i 
fire dele og leger med narrativer, og hvad der er illusion og virkelighed. 

 

Dissing, Elsebeth: Tobakspigerne  
Året er 1956. I Fjordbyen svirrer rygterne. Et barnelig er dukket op i fjorden, og 
en ung kvinde ligger på sygehuset og vil ikke tale. Er hun mon den samme, der 
blev fyret fra grosserer Thybjergs? Skandalen lurer, og sladderen går. 

 

Groff, Lauren: Matrix 

Da dronning Aliénor i 1158 udnævner Marie de France til priorinde af et fattigt 
nonnekloster, er det for at skaffe hende af vejen fra hoffet. Men klosteret 
blomstrer under Maries lederskab, som får et usædvanligt kvindefællesskab til 
at spire. 

 

Klune, T. J.: Under den hviskende dør  
Wallace Price finder pludselig ud af, at han er død. Det har han alt for travlt til at 
ville acceptere. Men mødet med færgemanden, Hugo, og hans mystisk tehus, 
giver Wallace mulighed for at tænke over alt det, der kunne have være 
anderledes. 

 

Daas, Fatima: Den yngste 

Hvis der ikke findes bøger om én, må man skrive dem selv. Det gjorde denne 
unge muslimske og lesbiske kvinde, hvis liv er præget af følelsen af at være 
forkert. 

 

Keegan, Claire: Omsorg  

En lille pige sendes i pleje på en gård i Irland. Væk fra hjemmets mange søskende 
og fattigdom. På gården mødes hun af en varme og omsorg, hun ikke har 
oplevet før. Men et møde med en nabokone rokker ved idyllen. 

 

Stjer, Simone Mørch: Solhaven 

David arbejder som SOSU-assistent på plejehjemmet Solhaven og er glad for sit 
job. Da en ny vikar gør sin entré på arbejdspladsen, begynder Davids liv at ændre 
sig. Om livet og døden, om etik og moral og om at miste sig selv i jagten på sine 
drømme. 
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99.4 Christensen, Martha 
Martha Christensen - de stille eksistensers stemme 

Martha Christensen, var en af de mest læste forfattere i Damark før år 2000. 
Mange husker hendes bøger om udsatte mennesker. 

 
 

Lindstrøm, Merethe: Stensamlere 
Professor Hammer og hans sekretær gennem 40 år, Dagmar Grüner, tager på 
biltur til det vestlige Norge, og langsomt afdækkes deres særegne relation. 

 

Bjella, Stein Torleif: Fiskehuset  
Jon og hans onkel Ivar tilbringer en uge sammen ved søen Storsenn, så Jon kan 
blive oplært i fiskeri og familiens forpligtelser. 
 

 
 

Damgaard, Mikkel Frey: Fiskejournal 
Mikkel Frey Damgaard fortæller om sin passion for lystfiskeri, blandet med 
overvejelser om livet og eksistensen.  

 
 

Ekman, Kerstin: Ulvespring 

70-årige Ulf Norsttig lever et stille, lykkeligt liv tæt på naturen med sin kone, 
hund og de lokale jagtvenner. Men et kort møde med en ulv i skoven får Ulf til at 
se på sit liv og forholdet til naturen med andre øjne 

 

Charlotte McConaghy: Engang var der ulve 
Biologen Inti skal rewilde en del af Skotland ved at udsætte 14 ulve i naturen. 
Projektet er mildest talt ikke populært i det lille lokalsamfund, og samtidig 
kæmper Inti selv med sin tvillingesøsters traume. Dejlig roman om kærlighed til 
naturen, menneskers voldsomhed og sammenholdet i en lille by. 

 

63.518 Raben, Malene Lei: Havemenneske 
Hvorfor har mennesket til alle tider haft en have? Hvad gør haven ved os som 
mennesker - og hvad gør min have ved mig? 
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Frederiksen, Sarah K.: Når syrener springer ud.  
Der findes 5 former for vold; psykisk, fysisk, latent, seksuel og materiel. Sarah 
kender alt til de 3 første. Da hendes alkoholiserede far dør, bliver hun tvunget til 
at genopleve alle de overgreb, hun har været udsat for i barndommen. 

 

Stein, Jesper: Ædru 
Forfatter Jesper Stein skriver sig fri af fortidens alkoholiske dæmoner og gør op 
med myten om den kreative, drikkende kunster. 

 

Boulley, Angeline: Firekeepers datter 
Daunis skal hjælpe FBI med at optrevle en sag om meth i lokalsamfundet, 
heriblandt det lokale Ojibwe-reservat, som hendes far stammer fra. 

 

 
 

59.1 Willerslev, Eske: Det er et fucking eventyr 

Om Eske Willerslevs største videnskabelige gennembrud som gen-forsker i 
oprindelige folks ophav. Gennembrud, der har rykket ved vores viden om 
forskellige gamle kulturers migrationer og udviklinger gennem tiderne. For 
naturvidenskabeligt interesserede læsere. 

 
 

King, Stephen: Billy Summers 
Spændingsroman, hvor vi følger lejemorderen, Billy Summers, der mener at have 
hjertet på rette sted. Nu skal hans noget aparte karriere afsluttes med en sidste 
opgave. 

 
 

Heurlin, Karin: Min kone  
Det knager i Michaels ægteskab, og da der viser sig nye muligheder på jobbet, 
kommer han i sit livs krise. 
 

 

 

 
Reimann, Palle: Ned på fuld tid 
I 25 år har Albert arbejdet som gymnasielærer, men gerningen er ikke, hvad den 
har været. Det er ledelsen og eleverne heller ikke. Og nu er en fyringsrunde 
under opsejling 
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Tüxen, Marie Louise: Den sidste spiral 
Morsomme og selvudleverende digte om den aldrende kvindekrop. 

 
 

Vigan, Delphine de: Børnene er konger 
Mélanie Claux får sin drøm om berømmelse opfyldt via YouTube, hvor hun hver 
dag deler sin og børnenes hverdag. En dag forsvinder datteren Kimmy og 
Mélanies liv bliver tomt i mere end en forstand. 
 
 

 

Winman, Sarah: Den italienske arv  
En uventet arv bringer Ulysses Temper tilbage til Firenze og en uforløst længsel 
fra tiden som soldat under 2. verdenskrig. En sanselig og storslået hyldest til livet, 
venskaber, kærligheden og kunsten. 
 

  

 
 

Kinnunen, Tommi: Ingen vej tilbage 
Fem finske kvinder bliver efter 2. verdenskrig sendt i fangelejr i Norge som 
tyskerpiger og må senere gå hele vejen hjem til Finland. Hjem til hvad? 

 
 

Hamberg, Emma: Je m’apelle Agneta 
Børnene er flyttet hjemmefra, og Agnetas mand har kastet sig frådende over den 
sunde livsstil. Men hvad vil 49-årige Agneta egentlig selv have ud af sit liv? 
Impulsivt forlader hun Sverige og sit faste job i Trafikstyrelsen. Eventyret i 
Provence kalder. 

 


