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Jyttes anbefalinger
Buk-Swienty, Tom: Det ensomme hjerte.
Politiken, 2017. 484 sider. (99.4 Horn, Hans)
Om den unge tysker Hans Horns (1921-1989)
opvækst og den gradvise ændring af Tyskland, om
nazificeringen, krigen og den uundgåelige indkaldelse
til Wehrmacht.
Hope, Anna: Dansen. Klim, 2017. 335 sider.
Historisk kærlighedsroman der folder sig ud på et
sindssygehospital i England i året 1911 blandt mentalt
syge og mennesker anbragt af forsorgen. Mænd og
kvinder holdes skarpt adskilt - undtagen ved fredagsdansen for særligt udvalgte patienter.
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: Sorgens grundstof. Gyldendal, 2017. 471 sider.
Roman om forfølgelse og folkedrab i Europa fra
Wienerkongressen i 1814 gennem det 20. århundredes
storpolitiske begivenheder og krige.

Mbue, Imbolo: Drømmemestrene. Hr. Ferdinand,
2017. 450 sider.
Jende og Neni fra Cameroun er immigreret til USA,
og de får begge arbejde, han som chauffør hos en
børsmægler hos Lehman Brothers. De drømmer om det
eftertragtede green card, men må træffe svære valg
angående deres fremtid, da Lehman Brothers kollapser.

Ravatn, Agnes: Fugletribunalet. Batzer & Co., 2017.
274 sider.
Tv-værten Allis Hagtorn forlader mand og job efter en
offentlig skandale og begynder at arbejde som hushjælp og gartner for Sigurd Bagge. Begge gemmer de
på hemmeligheder, og spørgsmålet er om de kan lægge det bag sig og begynde på ny sammen?
Swift, Graham: Helligdag : en romance. Gyldendal,
2017. 147 sider.
Jane Fairchild ser tilbage på sit levede liv, som har én
ganske særlig dag som omdrejningspunkt. En bevægende og intens roman, der begynder med historien om
et hemmeligt kærlighedsforhold og én ganske særlig
martsdag i 1924.
Tyler, Anne: Den blå tråd. Gyldendal, 2017. 423 sider.
Familien Whitshank er en tilsyneladende velfungerende
familie, som har boet det samme sted gennem generationer. Gennem historiske tilbageblik fra 1920’erne og
frem udfoldes den sande historie om familien.

Vincent, Isabel: Middag med Edward. Bazar, 2017.
212 sider.
Isabel Vincents møde med 93-årige Edward fører til
hyppige middage. Samværet får stor betydning for dem
begge, da Edwards kone lige er død og Isabel er i en
ægteskabelig krise.

Wung-Sung, Jesper: En anden gren. Rosinante,
2017. 553 sider.
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem
forfatterens kinesiske oldefar San Wung Sung og danske oldemor Ingeborg Danielsen.

Vraa, Mich: Peters kærlighed. Lindhardt & Ringhof,
2017. 510 sider.
Historisk roman, der tager udgangspunkt i en brevudveksling mellem generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854) og den fiktive person Maria Eide
fra 1852 til 1853, hvor von Scholten ser tilbage på
et langt liv fyldt med håb, kærlighed og nederlag.
2. del af: Haabet

Marias anbefalinger
Hotakainen, Kati: Åndehul. Gyldendal, 2018. 186
sider.
En enlig kriminalkommissær går til korsang som en
flugt fra sit tyngende arbejde for at glemme sig selv og
de mistænkte. Men kirketjeneren og frisøren synger
også i koret, og da deres ekstraordinære gerninger
kommer for en dag, bliver kriminalkommissæren
involveret.
Hansen, Erik Fosnes: Et hummerliv. Gyldendal,
2017. 376 sider.
På grænsen til voksenlivet bliver 14-årige Sedd kastet
ind i en række dramatiske begivenheder på bedsteforældrenes højfjeldshotel i Norge. Året er 1982 og det
bliver forandringens år for Sedd, hvor hans verden langsomt falder fra hinanden. Intet er, som det har været.
Kamal, Sheena: Øjne som mine. HarperCollins Nordic, 2018. 297 sider.
Noras datter, som hun bortadopterede som spæd, er
forsvundet. Nora tager opklaringen i egen hånd og det
bliver en hård og brutal rejse.
Kjær, Troels: Jenka fra Jammerbugten. Skriveforlaget, 2018. 363 sider.
Fortælling fra 1960´ernes Thy hvor drengen Jeppe
iagttager sin store families genvordigheder og originaler med kærlighed, undren og ironi. En sorgmunter
roman, for alle der vil vide noget om en svunden tid i
provinsen og om at overleve som outsider.

Kristín Marja Baldursdóttir: Havblik. Gyldendal, 2017.
334 sider.
Flora er omkring de 60 år, hun bor i Reykjavik, hun har
for nylig mistet sit job og før det er hun blevet skilt fra
sin mand. Havblik handler om kærlighed, venskab og
et samfund, der holder folk oppe, eller holder dem i et
jerngreb, afhængig af hvordan man ser det.

Picoult, Jodi: Det store i det små. Cicero, 2018.
477 sider.
Den sorte barnesygeplejerske Ruth anklages for mord
på et spædbarn. Den efterfølgende retssag og de komplikationer, den medfører, har dybe rødder i det amerikanske samfund. Alle har ret til en retfærdig retssag.
Ryan, Donal: Som røg for vinden. Jensen og
Dalgaard, 2017. 217 sider.
Den 33-årige Melody er gravid med sin 17-årige elevs
barn. Det giver hende en række samvittighedskvaler
og overvejelser om bl.a. selvmord samtidig med, at det
ødelægger forholdet til hendes mand.
Sandberg, Kristina: Et barn at føde. Modtryk, 2017.
478 sider.
Vi følger den 20-årige Maj i hendes første år som gift
i slutningen af 1930’erne. En stærk skildring af kvinders livsvilkår og en fortælling om tidsåndens og tilfældighedernes lunefulde måde at styre vores liv på.

Skov, Leonora Christine: Den der lever stille.
Politiken, 2018. 375 sider.
Leonora Christina Skov fortæller en historie om at
miste, finde og håbe. Efter sin mors død, beslutter
Leonora at det er tid til at fortælle sin livshistorie - sit liv
med moderen og uden moderen. Moderen som aldrig
ville acceptere at hendes datter er lesbisk.
Zadoorian, Michael: En sidste ferie. HarperCollins
Nordic, 2017. 268 sider.
Livsbekræftende roman om et ældre ægtepars sidste
ferietur i autocamper. Hun er uhelbredelig syg af cancer, og han er ramt af Alzheimers. Rejsen går ad en vej
beklædt med minder fra et langt ægteskab.
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