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Dalton, Trent: Dreng sluger universet 
HarperCollins, 2019. 476 sider

De to brødre Eli og August vokser op i 
Brisbane i Australien, hvor moren er  
narkoman og faren er alkoholiker.  
Sammen og hver for sig kæmper de for 
at bryde med det kriminelle miljø og blive 
velfungerende voksne.

 
 

Hanusardóttir, Bergtóra: Rødt bruser 
havet Amanda Books, 2019. 202 sider

Sára Tummasdóttir er i det gamle Tórshavn 
kaldt foran en dommer og afventer svar på 
den retssag, der skal afgøre hele hendes 
liv. Men er hun skyldig? 

Henmo, Sverre: På vej hjem  
Turbine, 2019. 243 sider

I spring mellem nutid og fortid fortælles 
historien om Magnus og Thale; hvordan de 
mødtes og forelskede sig og om hvordan 
de er nået frem til det skævvredne  
parforhold, de sidder i nu.

Marias anbefalinger



King, Stephen: Anstalten  
Hr. Ferdinand, 2019. 618 sider

På “Anstalten” udføres der modbydelige 
undersøgelser på bortførte børn, som alle 
har særlige evner. Drengen Luke beslutter 
sig for at flygte, men det viser sig  
nemmere sagt end gjort.

 
Lembourn, Claus: Askedage  
Egolibris, 2019. 210 sider

Louise er kørt træt i sit liv og rejser til 
Tyskland for at finde den skat, hendes 
oldemor Olga begravede ved en sø, inden 
hun flygtede med en løjtnant i 1945. For 
begge kvinder handler det om at sige nej 
i tide.

Murata, Sayaka: Døgnkioskmennesket 
Grif, 2019. 149 sider.

Keiko arbejder i en døgnkiosk og nyder sit 
rutineprægede liv, hvor hun trods sin  
anderledeshed passer ind. Men folk  
omkring hende forventer, at hun finder en 
mand, så hun laver en aftale med den  
arrogante og utilpassede Shiraha.



Mørk, Christian: Amerikaneren 
People’sPress, 2019. 307 sider

Danskeren Max Mørk forlader kone og barn og 
rejser i 1930’erne til New York, hvor han ufrivilligt 
involveres i tidens politiske omvæltninger. I Amerika 
kan man genopfinde sig selv, men det er ikke uden 
omkostninger.

 

Wähä, Nina: Testamente 
Modtryk, 2019. 456 sider

Far Pentti er mørk udenpå og i sjælen. Mor Siri har 
travlt med gøremål, og de 12 søskende, som en-
gang var 14, har hver deres historie at fortælle. Et 
familiedrama udspiller sig i Finlands ødemark.

 

 



Cheek, Chip: Dage i Cape May 
Lindhardt og Ringhof, 2019. 298 sider

Effie og Henry er på bryllupsrejse i 1957, 
hvor de møder de karismatiske og rige 
Clara, Alma og Max. Effie og Henry bliver 
betaget af gruppen, og kærlighed og  
seksualitet bliver en drivkraft i samværet. 

Cusk, Rachel: Transit 
Rosinante, 2019. – 267 sider

Gennem mødet med en række alminde-
lige mennesker og deres livsberetninger, 
tegner der sig et fragmenteret portræt af 
forfatteren Faye, som efter sin skilsmisse 
er flyttet til London for at genfinde  
fodfæstet i livet.

2. del af Omrids

 

Grarup, Jan: Hvor jernkorsene gror 
Forfatter Jacob Fälling. Gyldendal, 2019. 
302 sider (99.4 Grarup, Jan)

Fotograf Jan Grarup (f. 1968) fortæller 
om sine rejser til krigs- og katastrofe-
områder - og om de personlige omkost-
ninger, et liv i skudlinjen har haft; om 
alkohol- og narkomisbrug, skilsmisser og 
posttraumatisk stress og om menneske-
skæbner, han aldrig kan slippe igen. 

Jyttes anbefalinger



Haller, Bent: Når krigen slutter 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 438 sider

Edith har netop fået en tjenesteplads i 
Frederikshavn, da Danmark bliver besat i 
1940. Byen vrimler med besættelses- 
tropper, og Edith møder soldaten Helmut. 
De skjuler forbindelsen, men den får  
følger - også flere end hun aner.

 
Helleberg, Maria: Søstrene fra Thy 
Rosinante, 2019. 430 sider

De to søskende Gerda og Ruth er blevet 
voksne og lever to meget forskellige liv. 
Gerda får en læreplads i en boghandel i 
Thisted og Ruth lever det vilde liv i  
København med jazz og dans og indleder 
et farligt forhold til en SS-officer.

2. del af Kvinderne fra Thy

Kirkeby, Lotte: De nærmeste 
Rosinante, 2019. 205 sider. 

Eva, Anna og Christian skal tømme deres 
barndomshjem efter faderens død og mo-
derens selvmord. De tre søskende sørger 
forskelligt og gamle hemmeligheder og 
sårede følelser ændrer deres opfattelse 
af fortiden, dem selv og hinanden.



Mytting, Lars: Søsterklokkerne 
Cicero, 2019. 444 sider. 

Astrid, en ung stærk kvinde, bor i en lille 
norsk bygd, hvor frosten bider hårdt i de 
lange vintre. Den nye præst er tiltræk-
kende, den tyske arkitekt Gerhard endnu 
mere. Over det hele våger den gamle 
stavkirkes klokker, men nye tider er på 
vej.

 
Parsipur, Shahrnush: Kvinder uden 
mænd Gyldendal, 2019. 187 sider. 

En poetisk fortælling om fem iranske 
kvinder der lever i det mandsdominerede 
Teheran i 1950'erne. I deres søgen efter 
kærlighed og frihed finder de sammen i 
en magisk have i Karaj.
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