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Ann-Lisbeth 

Sara Alfort – Damer der var for meget 

 

Portræt af 13 skandinaviske divaer, som blæste på konventionerne i perioden 1884-1919. Bogen kan læses 

af alle, der interesserer sig for den allerførste bølge af kvindefrigørelse i Danmark og Skandinavien. 

Benjamín Labatut – Når vi ikke længere forstår verden 

 

Fremragende og kompleks samling af fortællinger om videnskabelige enere, der har ændret vores 

verdensopfattelse på hver deres måde. Med glødende entusiasme og umættelig nysgerrighed har de 

fremhævede forskere frembragt videnskabelige kvantespring inden for deres felt. For alle, der interesserer 

sig for naturvidenskab og videnskabsfolk. 

Taylor Jenkins Reid – Evelyn Hugos syv ægtemænd 

 



Roman, der går bag facaden på det glamourøse og glitrende Hollywood, men også en bog om de løgne og 

hemmeligheder, der binder mennesker sammen. For læsere af både historiske romaner og store 

kærlighedshistorier. 

Leila Slimani – De andres land 

 

Da franske Mathilde og marokkanske Amine forelsker sig i hinanden under 2. verdenskrig, bliver det starten 

på en slægtsfortælling med rod i Marokko. Dette er 1. del af Leïla Slimanis fortælling om sin egen familie. 

For læsere af slægtshistoriske romaner. 

 

Helle 

Katie Kitamura – Intime relationer 

 

Besættende roman om en kvinde, der arbejder som tolk og bliver så opslugt af at tolke og fortolke 

menneskelige relationer, at hun er i fare for at udviske sin egen person. Kølig og raffineret læsning for den 

litterært interesserede. 

Benjamin Koppel – Annas sang 

 

Som eneste pige i den jødiske familie Koppelman er Hannah oppe imod stærke traditioner. Jødisk 

slægtshistorie fortalt gennem næsten hundrede år, som kan læses af alle romanlæsere. 

 



T.I. Lowe – Under magnoliatræerne 

 

Teenageren Ox vokser op på en farm i Sydstaterne i USA. Da hendes mor dør efter en fødsel, står hun alene 

tilbage med seks mindre søskende og en psykisk ustabil far. Skæbnefortælling om psykisk sygdom, stærke 

familiebånd og den første forelskelse. For alle, der holder af bøger med noget på hjerte. 

Maja Lunde – Den sidste af de vilde heste 

 

Menneske og natur er omdrejningspunktet for tre fortællinger, der set over et par århundreder viser 

fremsynede menneskers kamp for at redde den mongolske vildhest i en klimatruet verden. Lidenskabelig 

læsning for alle med interesse for naturens skrøbelighed. 

Anne-Marie Vedsø Olesen – Vølvens vej bind 1& 2 

  

Første og andet bind i en episk fortælling fra jernalderen om den unge vølve-kvinde Snehild og hendes vej til 

indflydelse og gudernes gunst. For læsere af historiske romaner og stærke kvindeskildringer 

 

Henrik 

Nina Belling – Pålandsvind: noveller 

 



Et ældre ægtepar sælger deres elskede sommerhus til rige akademikere, der splitter det ad. En kvinde 

overvåger sin genbos regelmæssige gøremål. En anden kvinde besøger Rom med datter og barnebarn, og 

mindes tabt kærlighed. Noveller om hverdagens små usikkerheder og livets skrøbelige mening. For voksne 

læsere. 

Eva Ravnbøl – Gud er italiener: fortællinger fra mit andet hjemland 

 

Journalistisk skildring af Italien på kryds og tværs af kultur, politik, historie, katastrofer, dagligliv, 

omgangsformer, kulinariske traditioner, børneopdragelse og meget mere. Forfatteren øser kærligt af sine 

oplevelser og erfaringer fra sit liv i Rom gennem 30 år. Til alle med interesse for italiensk kultur. 

Lone Theils – Diana: eventyret, tragedien, myten 

 

Prinsesse Dianas turbulente liv, tragiske død og hendes sønners forhold derefter er skildret i tekst og 

billeder. Bogen henvender sig til alle med interesse for Diana og det britiske kongehus. 

Asle Toje – Mellemspil; historien om tiåret da Europa brast 

 

Er Europa på randen af sammenbrud? Det undersøger Asle Toje i en række essays, hvor han tager 

temperaturen på de europæiske landes udvikling fra 2010 til 2020. Velskrevet og interessant læsning til 

læsere med interesse for europæisk politik eller nationalisme. 

 



Morten 

Villads Andersen – København, udateret 

 

I en nær fremtid står "Bevægelsen" stærkt i kampen for klimaet. Imens kæmper Andersen for at komme sig 

over tabet af sin søn Frederik. Til læsere af romaner, som sætter kampen for et bedre klima til debat. 

Viggo Bjerring – Verdenshjertet 

 

Vi er i en udefineret nær fremtid, og velfærdssamfundet er i opløsning. Mads er tekstforfatter, og på trods 

af forskellige jobs med at redigere, oversætte og skrive, har han svært ved at få enderne til at mødes. Endnu 

værre bliver det, da hans verden langsomt begynder at smuldre i arbejdet med en bog. For læsere af 

dystopiske og samfundskritiske romaner. 

Nick Hornby – Ingen som dig 

 

Da den 41-årige folkeskolelærer Lucy møder den 22-årige Joseph forandrer verden sig radikalt. Med Brexit i 

baggrunden udfoldes en herlig romantisk komedie, der samtidigt får sagt noget vigtigt om klasse, race og 

aldersforskelle. Til læsere af sjove kærlighedshistorier. 

Édouard Louis – En kvindes forvandling 

 



Édouard Louis har skrevet en roman om sin mor og hendes trøstesløse tilværelse og frigørelse midt i livet. 

For læsere med interesse for fransk litteratur, opvækstforhold og underklassemiljøer. 

Jan Sonnergaard – Konsekvenserne taler vi om i morgen 

 

Jan Sonnergaard var udover at være skønlitterær forfatter også en flittig skribent i diverse dagblade. Hans 

tekster går legende, humoristisk og kritisk tæt på samfundsudviklingen, politik og kunst og går gerne 

omveje for at drille eller udstille gamle fjender. En antologi for alle med interesse for dansk litteratur og 

kultur. 

 

 

 

 


