GODE BØGER
I brochuren her finder du en oversigt over bøger der er
velegnede til læsekredse og læseklubber.

Gode bøger til læsekredse
STEN, SAKS, PAPIR

GUD TALER UD

Thomas’ far er død og ved oprydningen finder han et
papir med oplysninger, der sætter familien under pres.

En selvbiografisk roman, hvor der fortælles om tilværelsen i parcelhuset i Risskov ud fra sønnens synspunkt,
med faderen, Gud, i en absolut hovedrolle, på godt og
ondt.

Naja Marie Aidt

BESKYTTELSESZONEN

Jens Blendstrup

Henrik Andersen

Hvorfor flytter familien Nørskov hele tiden? Da Martin
bliver professionel fodboldspiller i Hansa Rostock, undersøger han moderens fortid i DDR.

LONE STAR

Mathilde Walter Clark
Da Mathildes stedfar dør, sætter det tanker i gang om
hendes biologiske far fra Texas, og hun går i gang med
at skrive en bog om sin far.

DEN DANSKE BORGERKRIG 2018-24
Kaspar Colling Nielsen

KATALOG OVER KATASTROFER

Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser borgerkrigen med
drab, selvtægt, sammenbrud og kaos til følge.

Stine Askov

Om en almindelig pige med en ualmindelig familie i
1980’ernes Danmark.

AR

Ava ÓlafsdóttirAuður
Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen, og rejser til et
fjernt krigshærget land for at begå selvmord. Men på
Hotel Silence inddrages han i genopbygningen af huset
og byen.

DET BLÅ LYS: EN ROMAN OM MARIE CURIE
Stig Dalager

Biografisk roman om den dobbelte nobelpristager Marie
Curie og hendes tid. Da Marie vokser op, er der intet
det tyder på, at hun skal blive en af de banebrydende
naturvidenskabelige forskere.

LIBERTY

Jakob Ejersbo

FRANK VENDER HJEM
Kristian Bang Foss

Frank møder Thea, der kommer fra en rig familie. De
bliver kærester og venter barn. Kort inden termin forsvinder Frank, og da han kommer hjem er det med en
meget usandsynlig historie

13-årige Christian kommer til Tanzania med sin far og
bliver venner med den indfødte Marcus. Da han efter et
ophold i Danmark vender tilbage for at realisere drømmen om et diskotek sammen med Marcus, får kulturforskellene fatale følger.

ET EVENTYR

HUNGERHJERTE

Socialrealistisk roman om dansk virkelighed anno 19862000, hvor en dreng udvikles til ung mand under påvirkning af en anarkistisk far, der på flugt fra fortiden.

Selvbiografisk roman om personlighedsforstyrrelsen
borderline. Karens psykiske sygdom eskalerer og hun
bliver indlagt på et psykiatrisk center.

Jonas T. Bengtsson

Karen Fastrup

SOMMEREN MED ELLEN
Agnete Friis

Jakob får et opkald fra en gammel bekendt fra en fjern
fortid. Det får ham til at rejse tilbage til Østjylland hvor
han voksede op.

DØDEN KØRER AUDI
Kristian Bang Foss

Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper
hos den kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger til at tage med ham til Marokko.

ULVEN

Katrine Marie Guldager
Leonora og Henry vokser op i tiden omkring 2. verdenskrig, men det er ikke altid nemt at leve sammen i
en familie, og Henrys had til sin lillesøster får alvorlige
konsekvenser.

EN USKYLDIG FAMILIE
Katrine Marie Guldager

Fra en oprørsk opvækst i en venstreorienteret sydfynsk
familie opnår Frederik succes på det brølende finansmarked i USA. Drømmen er opnået, men usikkerhed
ligger og lurer.

BLÆKHAT

Sissel-Jo Gazan
Rosa vokser op i 1980’ernes Aarhus hos sin mor, der er
svampeekspert, og bøssen Krudt, der er kunstner. Mange år efter bliver en kvinde forgiftet med svampe - er
der en sammenhæng?

ITALIENSVEJ
Anna Grue

I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn
til København for at skabe sig en tilværelse i sin mors
hjemland. Men hvorfor er hun nærmest på flugt? Og
hvad med kærligheden?

FØR VI SIGER FARVEL

ALENE HJEMME
Kirsten Hammann

Sara er i slutningen af trediverne, journalist og kæreste
med Philip, der er fraskilt med to små børn. Det eneste
der mangler i deres tilsyneladende perfekte liv er et
fælles barn - og måske at Philip var lidt mere hjemme.

DE

Helle Helle
Lolland i 1980’erne, med en 16-årig piges blik fortælles
om hverdagen på gymnasiet og hjemme i lejligheden
sammen med moren.

Jens Christian Grøndahl

Barbara er 36 og lever sammen med den tredive år ældre
fotograf Marcus. Han gør pludselig forholdet forbi, fordi
han mener, at Barbara skal finde en mand på sin egen
alder.

JERNPORTEN

Jens Christian Grøndahl
En mand ser tilbage på sit liv med kvinder, karriere, litteratur og kunst. Han finder sin lærergerning stimulerende
og meningsfuld, men alligevel vælger han ensomheden
og betragterens rolle.

NED TIL HUNDENE
Helle Helle

Fortælleren har forladt sin mand og møder tilfældigt
Putte og John, som hun nærmest flytter ind hos. Alt
virker harmonisk, men alligevel mærkes en udefinerbar
smerte under idyllen.

FOLKETS SKØNHED

DE DØDE FYLDER DAGENE DAGENE MED EN SMAG AF MØNTER

Merete Pryds Helle

Carsten Müller Nielsen

Marie vokser op på Langeland i 1930’erne i et forarmet
miljø, der ikke levner mange muligheder for de unge,
som ønsker sig et andet liv end forældregenerationen.

En russisk mand betaler en prostitueret for at tale med
ham en hel nat på en bar. Det bliver en samtale om Tjernobylulykken, opvækst, kærlighed og tab.

DET DANMARK DU KENDER
Peder Frederik Jensen

RUD

Kamilla Hega Holst

Den unge fremadstræbende Niels fra samfundets bund
og borgmester Morten Jørgensen støder fatalt sammen
en tidlig morgen på en landevej på Lolland.

Kaisa har ved en skilsmisse mistet retten til at have
børnene, den 14-årige Malte og 10-årige Mira. Da Simon
og hans nye kone Agnete tager på ferie, får Kaisa lov at
passe sine børn. Men pludselig er Malte forsvundet.

KVINDERNE FRA THY

SOMMEREN UDEN MÆND

Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, der tager
kampen op for at få et bedre liv på landet i Thy omkring
år 1900

Da New Yorker-forfatteren Mia Fredericksen bliver
forladt efter 30 års ægteskab, bryder hun sammen. Hun
kommer på benene igen og tilbringer sommeren i sin
hjemby i Minnesota, hvor hun reflekterer over kvindelighedens væsen.

Maria Helleberg

VIVIAN

Christina Hesselholdt
Biografisk roman om den amerikanske gadefotograf
Vivian Maier (1926-2009). Hun passer rige folks børn og
fotograferer ved siden af i tusindvis af folk på gaden. Vivian er speciel, og kun ved et tilfælde kommer billederne
til offentlighedens kendskab

SOM PESTEN

Hanne-Vibeke Holst
Som nyansat læge i WHO i Geneve får danske Karoline
Branner sin sag for, da der udbryder en dødelig influenzapandemi.

Siri Hustvedt

EFFEKTEN AF SUSAN
Peter Høeg

Susan har en særlig evne, der får folk til at være oprigtige. Denne evne må i brug, da hun og hendes familie
bliver pålagt at finde tidligere medlemmer af en fremtidskommission.

SORG OG CAMPING
Lone Hørslev

En række mennesker i en lille jysk by er vævet sammen
i et sælsomt mønster, der her beskrives humoristisk og
skrapt.

DE USYNLIGE
Roy Jacobsen

Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i Nordnorge, hvor
naturen råder, og hvor der skal arbejdes hårdt for eksistensen.

DE NÆRMESTE
Lotte Kirkeby

Helena Tholstrup er en succesfuld operachef i Berlin.
Privat har hun svigtet sin datter til fordel for karrieren,
og nu er tiden inde til det store opgør.

DEN FØRSTE STEN
Carsten Jensen

En deling danske soldater i Afghanistan rives ud af deres
”comfort zone”, da en af deres egne begår et brutalt
forræderi. Så nu går jagten på forræderen,

OM HUNDREDE ÅR: EN SØNDERJYSK FAMILIEKRØNIKE
Anna Elisabeth Jessen

HVIS DER SKULLE KOMME ET MENNESKE FORBI
Thomas Korsgaard

En stor familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver i
hundrede nedslag - et for hvert år fra 1914 til 2014.

På en gård langt ude på landet ved Skive bor Tue med
sin familie. Da en lillesøster dør ved fødslen, synker hans
mor ned i en depression. Faderen er forgældet og frustreret, og det går ind imellem ud over børnene.

MARGRETE I

Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Med overblik og politisk list lykkes det den unge Margrete, datter af Valdemar Atterdag, at blive dronning i
hele Norden og en af middelalderens mest
magtfulde skikkelser.

EN NY TID (1)
Ida Jessen

Thyregod, 1927. Lilly er 50 år og netop blevet enke. I sin
dagbog ser hun tilbage på sit barnløse ægteskab med
den knarvorne læge Bagge og på alt det, der kunne være
blevet anderledes, hvis hun havde truffet nogle andre
valg.

FRA HUS TIL HUS

Kristín Marja Baldursdóttir
Den arbejdsløse Kolfinna er efter bruddet med sin kæreste flyttet hjem til sin mor. For at skaffe penge begynder
hun at gøre rent hos fire mennesker, som på hver deres
måde får stor indflydelse på hende og hendes liv.

HAMBROS ALLÉ 7-9-13
Lotte Kaa Andersen

Line og Kristian bor på én af landets fineste adresser men de er dybt ulykkelige. Det er der flere af de prominente indbyggere på Hambros Allé, der er, for krisen
kradser også her.

DOKTOR BAGGES ANAGRAMMER (2)
Ida Jessen

Thyregod, sidst i 1920’erne. Lægen Vigand Bagge er dødeligt syg, og om natten skriver han og tænker tilbage
på sit liv.

DU FORSVINDER

Christian Jungersen
Mias mand, privatskolelederen Frederik, får konstateret
en hjernesvulst og ændrer fuldstændigt personlighed.

UNDTAGELSEN

Christian Jungersen
På Dansk Center for Information om Folkedrab modtager
de to ansatte Iben og Malene dødstrusler, der sætter
samarbejdet på centeret i relief og afslører et morads af
intriger og mobning

DIN NÆSTES HUS
Jette A. Kaarsbøl
Arkitekten Laus kommer til en landsby i Jylland, dels for at begrave sin far, dels for at finde sig selv. Men mødet med præsten,
hans unge kone og landsbyboerne bliver ikke helt problemfrit.

KALAK

Kim Leine

PENGE PÅ LOMMEN
Asta Olivia Nordenhof

Ægteparret Kurt og Maggie har efter barske erfaringer
med livet, fundet sammen i et ægteskab på godt og
ondt. Mens Maggie er faret vild i kærligheden, leder Kurt
efter en god investering

Kim kommer som 17-årig til København for at bo hos sin
far, der udsætter ham for seksuelt misbrug camoufleret som kærlighed. Som færdiguddannet sygeplejerske
kommer han til Grønland, som han falder totalt for, men
opgøret med offerrollen bringer ham ud og ind
af misbrug.

TIL MIN SØSTER

KVINDEN I KORSHÆREN

Søstrene Aya og Andrea kører til Sverige med et haglgevær og Ayas to-årige datter i bilen. Andrea har forladt
sin voldelige kæreste, og Aya skal tale om J.P. Jacobsens
ungdomsveninde Anna ved en historisk konference.

Den stærkt ordblinde Frida Hansen reparerer puslespil i
Kirkens Korshær mens hun kurtiseres af kollegaen Søren
Quickborn Madsen og genboen, den afskedigede politimand, Henry Petersen.

Dy Plambeck

RØD MAND – SORT MAND

Henning Mortensen

Kim Leine

SOMMERBARN

I begyndelsen af 1700-tallet rejser guvernører og præster nordpå for at kolonisere Grønland. De bliver udfordret af grønlændere, der ikke vil som danskerne, og af
sult og sygdom blandt folkene.

Anne vokser op i Østjylland midt i 1960’erne. Hendes far
er proprietær og hendes mor holder facaden udadtil.

Kirsten Myers

SVØM MED DEM SOM DRUKNER
Lars Mytting
Siden forældrene blev dræbt i en fransk skov, har Edvard boet på
bedsteforældrenes gård i de norske fjelde. Da bedstefaren dør,
sidder han tilbage med mange ubesvarede spørgsmål.

HVOR LYSET ER
Malene Ravn

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

DA DUERNE FORSVANDT
Sofi Oksanen

Fætrene Edgar og Roland vokser op sammen på landet i
Estland men. Under krigen arbejder Edgar for nazisterne og Roland for Skovbrødrene, der kæmper for et frit
Estland.

OPHAV

Eva Tind

AF DEN ANDEN VERDEN
Svend Åge Madsen

En flok flygtende kz-fanger uden hukommelse havner
på en øde kyststrækning. Sammen bygger de sig selv og
et nyt samfund op, mens fortiden spøger fra kz-lejren.

Eventyrlig roman om familiebånd på tværs af kontinenter og konsekvenserne af en kompromisløs
kunstnerisk søgen.

DØDEVASKEREN
Sara Omar

HVAD MAN IKKE VED

Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Eric og Alice er et ungt ægtepar, der i 1969 flytter ind i
parcelhuset. Alice er, og de får snart 3 børn. Vi følger,
hvordan de ikke-eksisterende normer er ved at
ødelægge familien

GODHAVN

Iben Mondrup
Tre danske søskende vokser op i Grønland i 1970’erne.
Venskaber og naturen betyder meget for dem, og efterhånden også det andet køn.

Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i Danmark, og
bogen følger hende begge steder. Uanset geografisk
placering er fællesnævneren dog, at hun lever et liv i
undertrykkelse og vold - alene fordi hun er af hunkøn.

GUDS BEDSTE BØRN
Morten Pape

En ung mand bliver dræbt på Holmbladsgade på Amager
af to andre unge. Nogen tror motivet er racistisk, andre
at det er umotiveret vold. Men helt sikkert er det, at alle
implicerede har et hårdt liv.

JEG FORBANDER TIDENS FLOD

SMARAGDSLIBEREN

Forfatteren Arvid Jansen er 37 år og kommer i midtlivskrise, da hans mor har fået konstateret kræft og hans
kone forlanger skilsmisse.

Jødedom, islam, kristendom og ateisme mødes i historien
om smaragdsliberen Pierre, der har en nærdødsoplevelse. Hans datter Zara er kunsthistoriker på en farlig rejse i
Georgien og hans bedste ven frygter for sit radikaliserede barnebarn

Per Petterson

BRUN MANDS BYRDE
Hassan Preisler

Han hører hjemme over alt, men føler sig ikke hjemme
nogen steder. Han er fyldt med selvtillid, og samtidig
meget usikker på både sig selv og det samfund han
lever i.

Anne-Cathrine Riebnitzsky

HARPIKS
Ane Riel

Fortælling om pigen Livs opvækst i en anderledes familie.
Det er en historie om kærlighed, loyalitet og omsorg,
men også en uhyggelig fortælling om angst for at miste,
om fastholdelse og paranoia - og om ondskab.

DEN SOM BLINKER ER BANGE FOR DØDEN
Knud Romer

Selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing Falster i
1960’erne, som var præget af mobning og social isolation
på grund af, at moderen var tysker.

LEJLIGHEDSSANGE
Stine Pilgaard

En ung kvinde flytter med sin kæreste ind i en andelslejlighed i Århus. Hun laver lejlighedssange og kommer
derigennem tæt på de andre beboere i foreningen.

METER I SEKUNDET

DEN, DER LEVER STILLE
Leonora Christina Skov

Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien
om sit liv med moderen og uden moderen. Moderen som
aldrig ville acceptere at hendes datter er lesbisk.

Stine Pilgaard

En humoristisk roman om en ung kvinde, der (modvilligt) involveres i højskolelivet i Vestjylland , hvor hendes
bulderbasseagtige adfærd gør det lidt svært at skabe
nye relationer

SUMOBRØDRE

Morten Ramsland
11-årige Lars vokser i starten af 1980’erne op i et
rækkehuskvarter i Odense, hvor valutaen er tæsk og
opfindsomt tidsfordriv.

MÆRKEDAGE

Jens Smærup Sørensen
Slægtsroman om de to førende familier i landsbyen
Staun fortalt gennem en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60-års fødselsdag i 2003.

SOM OM

Kristina Stoltz
Fanny vågner en morgen bælgøjet. Hendes ægteskab er
i krise og hun har mistet orienteringen i sit liv. En fortælling om skilsmisse, kærlighed og de tråde ens barndom
trækker til voksenlivet.

FOR ENDEN AF PERRONEN
Hanne Richardt Beck

Ulykkelige, berusede, midaldrende Peter står på perronen, klar til at gøre en ende på det hele. I tilbageblik får
vi historien om hans ungdom og voksenliv.

SNE PÅ HENDES ANSIGT
Thorstein Thomsen

Historien om tre generationer af familien Kryles kvinder,
fortalt af den yngste, Michala.

ERINDRING OM KÆRLIGHEDEN

HAABET

Kirsten Thorup

Mich Vraa

Tara og Siri er mor og datter og har et konfliktfyldt forhold. Tara er ikke den ideelle mor, og Siri flytter hjemmefra som 15-årig og kommer først som voksen kunstner
overens med sin mor.

Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med
skibsreder Frederiksen og hans 14-årige datter Maria
om bord. Undervejs afdækkes skibets mørke fortid.

FØRKRIGSTID
Kirsten Thorup

DISSE ØJEBLIKKE

40-årige Dinna, gift med købmanden Sigurd, lever i en
lille vestfynsk by, der er rammen om alle hendes tænkte
og reelle bekymringer om familien, pengene, jalousien,
bysladderen og krigstruslen i årene 1937-1939.

Den norske forfatters selvbiografiske roman om en
opvækst med overgreb, at blive mor som ganske ung, en
krævende uddannelse og et ulykkeligt ægteskab.

Herbjørg Wassmo

LUFTSPEJLING 38
DE UROLIGE
Linn Ullmann

Fortælling om at være datter af den døende filminstruktør Ingmar Bergmann, sammensat af erindringer, fiktion,
dokumentarisk materiale og refleksioner.

HVOR DER ER FUGLE
Maren Uthaug

Johan vil arbejde som fyrpasser, men det kræver at han
er gift. Han gifter sig derfor af nød med Marie og ikke
med hans store kærlighed, Hannah, da hun venter barn
med en anden.

OG SÅDAN BLEV DET
Maren Uthaug

En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal
nu vokse op i Sønderjylland. Hele livet føler hun sig
fremmedgjort og tager derfor som voksen tilbage til
barndommens land for at finde familie.

DET SYVENDE BARN

Kjell Westö

Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune.
En dag hører hun en stemme på advokatkontoret, som
vækker ubehagelige minder hos hende. Hvordan kan hun
tage hævn?

STONER

John Williams
Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA, bliver
i 1910 sendt på landbrugsskole, men vælger litteraturens
verden, bliver universitetslærer.

DEN UNDERJORDISKE JERNBANE
Colson Whitehead

Den unge slave Cora vokser op på en bomuldsplantage i
Georgia under umenneskelige forhold og et dobbeltpres
som udstødt blandt sine egne

EN ANDEN GREN

Jesper Wung-Sung
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem
forfatterens kinesiske oldefar San Wung Sung og danske
oldemor Ingeborg Danielsen.

Erik Valeur

Syv spædbørn får en fælles start på børnehjemmet
Kongslund i 1961. Næsten 50 år senere modtager nogle
af dem et mystisk brev. Hvem var det syvende barn?

BÅDENS NAVN

OPLAND

Susse er ikke helt tilfreds med sit ægteskab med Mogens. Han køber en båd og drukner ved en ulykke. Susse
begynder at drikke hver dag og smider Mogens’ ting ud.

Jens Vilstrup
Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi faderen pludselig dør. Omgivet af familiens fortielser, må han
konfrontere fortidens dæmoner.

Kim Fupz Aakeson

