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Mette ANBEFALER

Johanne Lykke Holm: Strega  -  Gad 2021; 177 sider
Drømmende roman om unge kvinder, der arbejder på et ensomt beliggende 
hotel. For læsere af litterære, sansemættede og gotiske romaner.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Marlen Haushofer: Væggen  -  Gyldendal 2021; 271 sider
En midaldrende kvinde finder sig pludselig indespærret bag en mystisk glasvæg, 
der afgrænser et bjergområde hvor hun tilfældigt er alene i en jagthytte. Med 
dagbogsnotater fortæller hun om de følgende års robinsonade.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

 

Tove Jansson: Den ærlige bedrager  -  Gyldendal 2021; 206 sider
Den aldrende kunstner Anna lader Katri med den navnløse hund og hendes 
enfoldige bror Mats flytte ind i kaninhuset. Snart oplever Anna, at hun sætter 
spørgsmålstegn ved andre menneskers motiver og handlemåder. Kort roman 
for læsere, der holder af gode personbeskrivelser.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

 

Abdulrazak Gurnah: Paradis  -  Gutkind 2022; 284 sider
Østafrika lige efter århundredskiftet, som det bliver oplevet af den 12-årige Yusuf, 
der bliver overdraget til den rige købmand Aziz som afbetaling på sin fars gæld. 
□ ja □ nej   □ måske

 

 

 

Line ANBEFALER

Auður Ava Ólafsdóttir: Dyreliv  -  Batzer 2021; 220 sider
En smuk og poetisk roman om lys og mørke, og om menneskets skrøbelighed og 
uformåenhed i forhold til andre pattedyr. Til eftertænksomme læsere. 
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Jens Vilstrup: Lalandia  -  Alpha 2022; 422 sider
Efter en barsk opvækst på Lolland mister de to brødre Tom og Nick som voksne 
kontakten. Hver især kæmper de nu deres kampe, men måske de stadig kan finde 
sammen? En rørende og velskrevet samfundskritisk bog til alle romanlæserne.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Stine Askov: Nøjsomheden  -  Gyldendal 2022; 365 sider
Unge Mona er opvokset med en psykisk syg mor i ghettoen Nøjsomheden. Hun 
arbejder i en boghandel, hvor hun drømmer sig væk i bøgernes verden og bliver 
forelsket i kunden Nikolaj, der læser litteraturvidenskab og bor i den pæne del af 
byen. For læsere af ny dansk samtidslitteratur med noget på hjerte.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Claire Keegan: Omsorg  -  Gutkind 2022; 90 sider
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. Kortroman til læsere af 
smukke og poetiske historier.
□ ja □ nej   □ måske
 



Judith Hermann: Hjem  -  Batzer 2021; 208 sider
En kvinde er flyttet fra storbyen og ud på landet, hvor hun finder sig selv i mødet 
med nogle skæve eksistenser. I glimt ser hun tilbage på sin ungdom. 
Stilfærdig roman om at høre hjemme, til læsere der sætter pris på litteratur i et 
enkelt og godt sprog.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Alka Joshi: Hennakunstneren  -  Alpha 2022; 415 sider
Som 17-årig flygter Lakshmi fra et voldeligt ægteskab og ender ad omveje som 
succesfuld hennakunstner i Jaipurs overklasse. Men en dag banker den voldelige 
eksmand på døren, og har en ung kvinde med. Det vender op og ned på Lakshmis 
liv. For læsere af farverige skæbnefortællinger.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Kristin Hannah: De fire vinde  -  Cicero 2022; 414 sider
I 1934 må Elsa Martinelli træffe et skæbnesvangert valg for sig selv og sine børn. 
Skal hun blive i Texas, hvor tørken hærger eller drage mod vest i håbet om et bedre liv. 
For læsere af skæbnefortællinger, historiske romaner og stærke kvindeportrætter.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Lisanne ANBEFALER

Sigrid Undset: Fru Marta Oulie  -  Turbine, 2021; 124 sider
Marta har været sin mand utro, og i dagbogsoptegnelser fortæller hun om sine 
moralske skrupler og om sit liv. Sigrid Undsets debutroman fra 1907 er en dybtgående, 
psykologisk fortælling, som nu for første gang kan læses på dansk, og romanen er en 
gave til nutidens romanlæsere.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Lotte Kirkeby: Hvis man ikke vidste bedre  -  Gutkind, 2022; 206 sider
En ældre isoleret kvinde holder øje med omgivelserne fra sit vindue, mens hun 
tænker tilbage på dengang, hun var nygift og ung mor. For læsere af danske samtids-
romaner om familie og relationer.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Iben Mondrup: Vittu  -  Politiken, 2022; 328 sider
Grønlandske Vitus bliver adopteret af Alice og Stig. Alice udvikler med tiden et 
symbiotisk og grænseoverskridende forhold til adoptivsønnen. For læsere af social-
realistiske bøger og ny dansk litteratur.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Morten Pape: I ruiner  -  Politiken, 2021; 603 sider
Da Amagerbanken krakker udløser det en kæde af voldsomme begivenheder for en 
mindre familie på Amager. Tredje og sidste selvstændige bind i Morten Papes Amager-
trilogien. For læsere af gode danske samtidsromaner som vækker til eftertanke.
 □ ja □ nej   □ måske

 

 



Ditte ANBEFALER

Motoya Yukiko: Den ensomme bodybuilder - Korridor 2021; 177 sider
Skøn samling med surrealistiske noveller om ægteskab, køn, kærlighed, relationer 
og fremmedgørelse. For læsere af noveller og japansk litteratur.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Yoko Ogawa: De tabte minders ø - Gyldendal 2021; 301 sider
En kvinde bor på en ø, hvor ting og minderne om dem forsvinder. Kan hun selv 
forsvinde en dag? Lyrisk smuk bog til den eftertænksomme læser.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Johanne Mygind: Kærlighedens år  -  Gad, 2021; 397 sider
Nanna er dokumentarist og forsøger at forstå sin egen historie ved at fortælle sin 
families historie i en podcastserie. En rå og rørende fortælling om mødre og døtre, 
om kvindeliv og kampen om kvindefrigørelse. For læsere af nyere slægtsromaner og 
historiske fortællinger.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Irene Vallejo: Evigheden i et siv  -  Gutkind, 2021; 510 sider
En kærlighedserklæring til bogen og den betydning, bogen har haft i menneske-
hedens historie. Forfatterens legende og boblende fortælleglæde vil gribe enhver 
læser, der interesserer sig for historie, litteratur - og selvfølgelig bøger!
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Yan Lianke: Marv - Epilog 2021; 121 sider
Eventyrlignende roman om familiens altoverskyggende betydning. For læsere af 
nyere asiatisk litteratur med bid.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Petra Rautiainen: Land af sne og aske - Modtryk 2021; 294 sider
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 racehygiejne programmet. For læsere af romaner med 
autentiske beskrivelser fra 2. verdenskrig og tiden derefter.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Elísabet Jökulsdóttir: Aprilsolskinskulde (noget helt særligt): en 
fortælling om kærlighed, vanvid og trøst - Turbine 2022; 166 sider
Da den unge kvinde Védís mister sin far, følger en sorg, der bliver udgangspunkt for 
stor kærlighed, misbrug og en rejse i et mentalt forvrænget univers. For læsere af 
islandsk og poetisk litteratur.
□ ja □ nej   □ måske

 

 

Matt Haig: Midnatsbiblioteket - Svane & Bilgrav 2021; 287 sider
Nora beslutter sig for at ende sit liv, men havner i Midnatsbiblioteket, et limbo 
mellem liv og død, hvor det bugner af bøger, der alle er et muligt levet liv. 
Hjertevarm fortælling til alle bogelskere og læsere af feel good-romaner.
□ ja □ nej   □ måske

 

 


