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Gittes anbefalinger

Didierlaurent, Jean-Paul: Læseren i morgentoget. 
Politiken, 2016. - 156 sider Guylain læser hver mor-
gen sider højt fra bøger i morgentoget på vej til arbejde. 
En dag får han fat i en ung kvindes dagbog og en stor 
historie udfolder sig for ham

 
Enger; Cecilie: Mors gaver. Jensen & Dalgaard, 
2016. - 232 sider Gennem julegavelister fra de sidste 
tre årtier forsøger en voksen kvinde at forstå sig selv, 
familierelationerne og moderen der er ramt af Alzhei-
mers sygdom

 
Gardos, Peter: Feber ved daggry. Gyldendal, 2016. 
- 239 sider Den ungarske jøde Miklós overlever med 
nød og næppe sit ophold i Bergen-Belsen lejren, men 
i flygtningelejren i Sverige får han mod på livet og 
kærligheden. Han vil giftes

 
Haruf, Kent: Vores sjæle om natten. Rosinante, 
2016. - 186 sider Den 70-årige Addie Moore bor alene 
og har svært ved at falde i søvn. En aften i maj aflæg-
ger hun sin nabo, enkemanden Louis, et uventet besøg. 
Dagen efter pakker Louis sin pyjamas og tandbørste



Heape, Chris: Glimt. Turbine, 2016. - 177 sider 
Sam husker kun glimtvise billeder fra den dag, hans 
familie blev myrdet. Mange år senere tager han tilbage 
til barndomshjemmet for at sammenkæde brudstyk-
kerne af information

 
Leine, Kim: De søvnløse. Gyldendal, 2016. - 203 
sider Året er 2025 og krigen raser i Europa. I Tasiilaq 
- en lille østgrønlandsk bygd - følger vi et sommerdøgn 
på bygdens sygehus med dets op- og nedture, men-
neskeskæbner og den allestedsnærværende smukke, 
men barske natur

 
Lunde, Maja: Biernes historie. Rosinante, 2016. - 
473 sider Bier betyder alt for den engelske frøhandler 
William i 1852, for den amerikanske biavler George i 
2007 og for den kinesiske håndbestøver Tao i 2098 og 
for deres familieliv

 
McLain, Paula: For tæt på solen. People’s Press, 
2016. - 398 sider  Beryl Markham vokser i Kenya og 
er for evigt splittet mellem det vilde Afrika og den hvide 
overklasse. Hun møder Karen Blixen og forelsker sig i 
dennes elsker, Denys Finch Hatton



Nesser, Håkan: Elleve dage i Berlin. Modtryk, 
2016. - 345 sider  Den naive Arne rejser til Berlin for 
at finde den mor han aldrig har kendt. Parallelt følger vi 
en skizofren professor og den livglade men svagelige 
Beate, og på mystisk vis krydses deres historier

Murakami, Haruki: Mænd uden kvinder. Klim, 2015. 
- 210 sider Syv noveller, der bevæger sig på flere re-
alplaner, og som alle kredser om den svære kærlighed. 
Om mænd der er uden kvinder, der suppleres af kvinder 
og forelskes i kvinder. Men også om både mænd og 
kvinder der er ensomme og isolerede

 

 
Barnes, Julian: Tidens støj. - Tiderne Skifter, 2016. 
- 202 sider  Roman om den sovjetiske komponist, Dmi-
trij Sjostakovitj (1906-1975), hvis kunstneriske ideer 
og kompositioner ikke altid levede op til den officielle 
partilinje.

Jyttes anbefalinger



Gardam, Jane: Imperiets mand. - Modtryk, 2016. 
- 343 sider. Enkemanden Sir Edward Feathers ser 
tilbage på sit liv som kolonibarn og succesfuld advokat 
i Hong Kong under det Britiske Imperium. Et begiven-
hedsrigt liv udfolder sig med alle sine glæder og sorger. 
Gamle Filth ; 1

Gardam, Jane: Manden med træhatten. - Modtryk, 
2016. - 270 sider Andet bind i historien om “Gamle 
Filth” - den korrekte og pertentlige britiske advokat, der 
i dette bind møder sit livs kærlighed og mister hende 
igen. Vi følger to liv og skæbner, mens det britiske im-
perium langsomt klinger af. Gamle Filth ; 2

Gardam, Jane: De sidste venner. - Modtryk, 2017. - 
237 sider Historien om advokaterne Edward Feathers 
& Terry Veneering fortsætter. De to ældre herrer er nu 
bosat i England, hvor deres fordums kærlighed til den 
samme kvinde og årelange konkurrence indeholder 
elementer af noget, der næsten kunne betegnes som 
venskab. Gamle Filth ; 3

Gyasi, Yaa: Hjemfærd. - Lindhardt og Ringhof, 
2016. - 355 sider De to halvsøskende, Effia og Esi, 
som aldrig mødes, vokser op i lidelser og smerter i 
1700-tallet. Vi følger slaveriets udvikling og påvirkning 
af Effias og Esi liv samt deres efterkommere i denne 
slægtsroman, frem til vores tid.



Helle, Merete Pryds: Folkets skønhed. - Lindhardt 
og Ringhof, 2016. - 428 sider 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. Ægteskabet 
med Otto bliver et springbræt til storbyen og fremskrid-
tet. 

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva: Ø. - Lindhardt og 
Ringhof, 2016. - 245 sider Da Fritz rejser til Danmark 
for at uddanne sig, følger hans kæreste Marita kort 
tid efter. De vender siden aldrig tilbage til Færøerne. 
Længslen efter Færøerne nedarves og barnebarnet 
spejler sin identitet i det tabte.

 
Kosovic, Birgithe: Den inderste fare : biograf-
isk roman. - Politiken, 2016. - 388 sider Politisk 
og personligt portræt af samarbejdspolitikeren Erik 
Scavenius, der fik til opgave at føre Danmark uskadt 
gennem besættelsen som udenrigsminister. Om både 
de politiske dilemmaer og om Scavenius som et erotisk 
menneske, for hvem kærligheden spiller en næsten lige 
så stor rolle som politikken.

Mikkelsen, Lone: En bedragers dagbog. - Turbine, 
2016. - 228 sider  Jeanne fører dagbog over livet om 
bord på et fransk skib i 1767. Hun beskriver skørbug og 
kannibaler, fremmede kulturer og sømændenes bru-
talitet. Men først og fremmest beskriver hun sine tanker 
om at være forklædt kvinde i en mandeverden, og om 
det offer hun har givet for at følge sine drømme.



Mondrup, Iben: Karensminde. - Gyldendal, 2016. - 
311 sider Jens og Karen er efter mange år i Grønland 
flyttet tilbage til Danmark, hvor deres voksne børn har 
boet længe. Da Jens får en hjerneblødning og bare lig-
ger hen, kommer stærke følelser i spil, og familiemedle-
mmernes forhold til hinanden bliver forskubbet.

Moriarty, Liane: Vanvittig skyldig. - Politiken, 2016. - 
488 sider Tre par mødes til barbecue, men den hyg-
gelige lille sammenkomst får uventede konsekvenser 
- ikke mindst for barndomsveninderne Erika og Clem-
entine.

Vraa, Mich: Haabet: 1787-1825. - Lindhardt og 
Ringhof, 2016. - 415 sider  Fregatten Haabet stævner 
i 1803 ud fra København med skibsreder Frederiksen 
og hans 14-årige datter Maria om bord. Undervejs af-
dækkes skibets mørke fortid, samt en række hændels-
er der har stor indflydelse på Marias opvækst og liv.

Yanagihara, Hanya: Et lille liv. - Politiken, 2016. - 
792 sider Fire unge mænd, fire gode venner, forsøger 
at finde fodfæste i New York. Kunstneren JB, arkitek-
ten Malcolm, skuespilleren Willem og advokaten Jude. 
Men romanen skifter karakter og forankrer sig i Jude 
og langsomt trævles Judes hårde og brutale opvækst 
op. En opvækst, der truer med at ødelægge den voksne 
Jud.
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