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Per Månson anbefaler: 

Den poetiske Edda V/Rolf Stavnem. 575 s.  

Den poetiske Edda på moderne dansk for første gang i 75 år 

En vølves smertefulde vision om verdens skabelse og jordens 
undergang i ragnarok. Odins mange visdomsord og livskloge råd. Tor, 
der trækker i kvindetøj og forlover sig med en jætte for at få sin hammer 
Mjølner tilbage. Det handler om Vølvens spådom, Den højes tale og 
Trymskvadet og desuden en perlerække af andre gamle digte om 
Nordens guder og helte, heriblandt den vældige digtcyklus om 
dragedræberen Sigurd Fafnersbane, der til sidst må strække våben i et 
trekantsdrama med de to flamboyante kvinder, Gudrun og Brynhild. 

 

Håkan Nesser: De venstrehåndedes forening. Krimi. 461 s.  

Marten og Rejmus er lidt outsidere i skolen, men beslutter at danne en 

hemmelig klub af venstrehåndede, der langsomt udvides til en kvartet. 

Efter 20 år mødes de til en slags genforening,  der ender i mordbrand. 

Pensionerede Van Veeteren inddrages og får hjælp af svenske Gunnar 

Barbarotti 

 

 

 

 

Erling Jepsen: Ernas krig. 308 s.  

”Erna i krig” er Erling Jepsens historiske og underfundige roman om 

Erna, der følger sin søn, Kalle under hans tid i tysk krigstjeneste under 

første verdenskrig. Kalle indkaldes under første verdenskrig til 

militærtjeneste på tysk side. Hans stærke mor, Erna er dog noget 

bekymret for sin halv-tumpede søn. Hun vil ikke lade ham tage i krig, 

uden hun er med. På snedig vis kommer hun med helt ned i 

skyttegraven, så hun kan følge sin søn på tætteste hold. Imens får 

Erna større ambitioner, den preussiske hær skal bekæmpes indefra… 

 
 
Morten Hesseldahl: Masada. 316 s.  
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Den ret så anderledes rengøringsassistent Rune Dalum bor på en af 
Københavns dyreste adresser. Rune har ingen anelse om, at han vil 
komme til at påvirke konflikten i Mellemøsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yuval Noah Harari: 21 ting du bør vide om det 21.århundrede. 416 s.  

 

Yuval Noah Harari udforsker i denne nervepirrende bog 21 aktuelle 

emner. Han undersøger, hvordan man som kollektiv og som individ 

kan forstå og håndtere nutidens konstante og forvirrende forandringer. 

Hvordan kan vi beskytte os mod atomkrig, naturkatastrofer og ny 

teknologi? Hvad kan vi gøre ved fake news-epidemien eller 

terrortruslen? Hvad bør vi lære vores børn? Er vi overhovedet stadig i 

stand til at forstå den verden, vi har skabt? 21 ting du bør vide om det 

21. århundrede er en udforskning af, hvad det betyder at være 

menneske i en forvirrende tidsalder. 

 
 
 
Nadia Nadin: Min historie. 208 s.  

Det var slet ikke meningen, at Årets Dansker 2017, fodboldspilleren 
Nadia Nadim, skulle være dansk. Hun er født ind i en velhavende 
familie i Afghanistan, hvis liv blev totalt forandret, da faren, som var 
general i den afghanske hær, blev bortført og brutalt henrettet af 
Taliban, da Nadia var bare ni år gammel. Et par år senere tog Nadias 
mor konsekvensen af de dystre fremtidsudsigter for sine i alt fem 
døtre og flygtede ud af landet. England var målet, men efter en barsk 
flugt endte familien ved et tilfælde i Randers. 
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Svetlana Aleksijevitj: Bøn for Tjernobyl. 353 s.  
 

Den 26. april 1986 eksploderede reaktor nr. 4 på Tjernobyl-

atomkraftværket i Ukraine i det daværende Sovjetunionen. Ulykken 

blev en global katastrofe og i dag, 32 år senere, begynder vi at forstå 

de menneskelige og miljømæssige konsekvenser af ulykken.  

 

 

 

Steffen Jacobsen: Ghostwriter. 352 s.  

Femte krimi i serien om Michael Sander og Lene Jensen. I 
"Ghostwriter" leverer Steffen Jacobsen igen højspændt drama og 
spænding, fra første til sidste side. En medicinaldirektør hyrer en 
ghostwriter til at skrive sin biografi. Han er gammel og syg, og 
ønsker nu at løfte sløret for en hemmelighed: Et dansk forskerhold, 
som testede et middel mod sneglefeber i Etiopien, observerede den 
bivirkning at præparatet var virksomt mod diabetes. Den unge 
danske læge, som ledede teamet i Etiopien, noterede alle 
resultaterne i en notesbog, som nu er i medicinaldirektørens 
besiddelse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Stephen Hawking: Korte svar om de store spørgsmål.  256 s.  
 

Stephen Hawking regnes for en af de største videnskabsfolk i vores 
tid. Han er kendt for både sine gennembrud inden for den teoretiske 
fysik og for sin evne til at formidle komplekse begreber med overskud 
og en umiskendelig tør humor, som hans ALS-diagnose ikke fik bugt 
med. Da han i foråret døde 76 år gammel – efter at have overlevet 
lægernes prognose med godt 50 år – arbejdede han på sit sidste 
projekt: en bog med svar på ‘de store spørgsmål’, som han så ofte 
blev stillet, også selvom nogle af dem lå uden for hans akademiske 
felt.  
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Stephen King: Outsideren. 608 s.  
 

En elleveårig drengs skamferede lig findes i en park i sovebyen Flint 
City. Øjenvidneberetninger og fingeraftryk peger utvetydigt på en 
af byens mest vellidte indbyggere: Terry Maitland, 
baseballtræner, engelsklærer, ægtemand og far. Opklarer Ralph 
Anderson, hvis søn Maitland har været træner for, beordrer en 
øjeblikkelig anholdelse, og da der findes DNA-spor på gerningsstedet, 
er sagen så godt som lukket. Men Maitland har et alibi, og det viser sig 
hurtigt, at der også i denne historie er ufravigelige beviser. 
 
 
 

 
 
 
 
Anders Roslund: 3 timer.  382 s.  
 

Det er tidlig morgen i Stockholm, da politikommissær Ewert Grens 

bliver kaldt til et lighus, der har et lig for meget. Liget er efterladt i et 

aflåst rum blandt andre døde kroppe. Den tidligere civilagent Piet 

Hoffmann befinder sig på et nyt kontinent. Han har én sidste opgave 

foran sig, før han for altid kan lægge den kriminelle verden bag sig. 

Opgaven kræver, at han bevæger sig gennem ørkenen til et oprørt hav 

i en verden, hvor menneskeliv er uden værdi. Hjemme i Sverige venter 

Hoffmanns kone, Zofia, og deres to drenge på, at Piet kommer hjem. 

Både Hoffmann og Grens har lovet dem, at familien aldrig mere vil 

være i fare. 

 
 
Morten Remar: Den sporløse. 249 s.  

 
Politikommissær Martin Rømer står uden spor i forsøget på at opklare et 
bestialsk mord på den danske krimidronning Malene Zetterblad. Hele 
hans team er i vildrede, og efterforskningen tyder på, at morderen har et 
indgående kendskab til politiets arbejdsmetoder. Martin Rømer ved ikke, 
at han arbejder mod tiden, for morderen, der ikke efterlader sig spor, vil 
slå til igen… og igen. 
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Michael Connelly: To slags sandhed. [Harry Bosch; 17]. 320s.  
 

Harry Bosch arbejder gratis for San Fernando-politiet med uopklarede 

sager og bliver kaldt ud til et lokalt apotek, hvor en ung medarbejder er 

myrdet. Og bag sagen begynder en million-svindel med falske recepter 

at tårne sig op.  Imens bringer folkene fra hans gamle arbejdsplads 

LAPD dårligt nyt.  

 

 

 

 

Peter Christensen & Marcus Rubin: Rufus Gifford i Trumps Amerika. 212 s.  

Rufus Gifford i Trumps Amerika er en bog om håb og sejre – og 

nederlag. Og om at bevare troen på, at det nytter at kæmpe for det, 

man tror på, i en kynisk politisk verden. Med Rufus Giffords benhårde 

kamp for at blive valgt til Repræsentanternes Hus i Kongressen som 

dramatisk ramme fortæller forfatterne i samarbejde med 

hovedpersonen selv historien om, hvordan han forsøger at overføre 

sine positive erfaringer fra et tillidsbaseret, dansk folkestyre til Trump-

æraens stærkt splittede USA. 

 

 

 

 

Iben Mondrup: Vi er brødre. 552 s.  

Brødrene Poul og Jens vokser op i i efterkrigstiden. 2. Verdenskrig har 

påvirket familiedynamikken, og som leder af modstandsbevægelsen i 

Frederikshavn, har deres far måtte træffe valg, der forfølger ham, men 

tvinger ham til tavshed. Poul har, som den nye mand i familien for en 

stund, passet på sin mor og lillebror, mens far har levet i skjul. Da Poul 

fylder 15, får han nok af livet som den evigt ansvarfulde søn og stikker 

af til søs. Nu er 12-årige Jens og mor helt alene og tilbage er skyggen 

af en far og en splittet familie. Vi er brødre er en roman i storformat 

med et indgående historisk indblik i tiden efter 2. verdenskrig. 
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Mathilde Walter Clark: Lone Star. 438 s.  

Det er historien om en far og en datter og om alt det der adskiller dem 

– havet, sproget og en stedmor af mytologiske dimensioner. Og om 

tiden der nådesløst går. En dag er vi voksne, og barndommen ligger 

uigenkaldeligt bag os, fuld af huller og ting vi fortryder. Men faren er 

endnu levende, og datteren har masser af vilje. De mødes på hans 

fødeegn i Texas. Kan hun gøre slægtens sted til sit eget? 

 

 

 

 

 

Thomas Ry anbefaler 

Knud Romer: Kort over paradis.  527 s.  

Autobiografisk roman, der handler om Knuds teenageår i Nykøbing 

Falster; her sker der lidt af hvert, men det er ikke sammenligneligt med 

90'ernes reklameverden, der kommer til at være grundlaget for 2. del 

af Knuds liv.  

 

 

 

 

 

James Woods: Upstate. 240 s.  

Upstate er en vidunderlig og rørende familieroman skrevet af The 

New Yorkers feterede anmelder James Wood. Fortællingen kredser 

om de komplicerede familierelationer, som kan opstå ved død og 

skilsmisse, om psykisk sygdom og om hvorfor nogen mennesker 

kæmper med livet, mens andre kun oplever lys og fremgang. 
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Julian Barnes: Den eneste historie. 260 s.  

Den nittenårige Paul møder Susan Macleod en sommer i 60’erne, 

da han er hjemme fra universitetet for at besøge sin familie. Susan 

er otteogfyrre, selvsikker, ironisk og en gift mor til to næsten voksne 

døtre. Snart – og tilsyneladende uundgåeligt – bliver Paul og Susan 

elskere. Senere flytter de sammen til London for at slippe væk fra 

Pauls forældre og Susans voldelige mand. Årtier senere er Susan 

død, og Paul ser nu tilbage på deres liv sammen. Han husker 

forelskelsen, hvordan han befriede hende fra et dødt ægteskab, og 

hvordan – gradvist og nådesløst – det hele faldt fra hinanden. 

 

 

Daniel Kehlmann: Du skulle være gået. 91 s.  

Daniel Kehlmanns fantastiske kortroman Du skulle være gået fortæller 

historien om et ungt par med et lille barn, der kort før jul lejer et 

afsidesliggende feriehus i bjergene. Meningen er, at de skal nyde 

højtiden i de dejlig omgivelser, men opholdet udvikler sig til noget helt 

andet. Er det huset eller spændingerne i relationen mellem parret, der 

gør, at en knugende og uhyggelig stemning indfinder sig?  

 

 

 

 

Karen Fastrup: Hungerhjerte.  276 s.  

Truede hun sin kæreste med en køkkenkniv? Hun kan ikke huske det, 

kun at nogen råbte, hun var fucking sindssyg. Det er nat, og hun 

sidder på den psykiatriske akutmodtagelse i Ballerup. Hun har gået 

rundt ude på parkeringspladsen uden tøj på for at lede efter sin 

kæreste .For få dage siden var hun en kvinde med en mand i et 

rækkehus nord for København. For længe siden var hun et barn i en 

indviklet familie. Nu er hun ikke længere i sin egen krop. Hungerhjerte 

er en autofiktiv roman om angst, kærlighed, sex og terapi. 
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Haruki Murakami: Mordet på kommandanten I. En idé viser sig.  423 s.  

Romanen følger en 36-årig portrætmaler, der er blevet forladt af sin 

kone. Såret af sin kones svig trækker maleren sig tilbage fra 

omverdenen og flytter ind i et lille hus i bjergene, der engang tilhørte 

den kendte gamle kunstner, Tomohiko Amada. 

 

 

 

 

 

Haruki Murakami: Mordet på kommandanten II. En metafor forandrer sig.  447 s.  

Romanen er en direkte fortsættelse af bind 1. Den navnløse 

portrætmaler skal i gang med endnu et portræt, denne gang af en 13-

årig pige, men det mystiske hul i skoven trænger sig på. 

 

 

 

 

 

Tor Nørretranders; Rane Willerslev; Svend Brinkmann: Det, du ikke forstår, gør dig 

klogere: en samtalebog. 257 s.  

Tor Nørretranders (f. 1955), Rane Willerslev (f. 1971) og Svend 

Brinkmann (f. 1975) kaster sig ud i en fælles søgen efter at blive 

klogere på nutidens radikale tilstand.  
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Liv Sejerbo Lidegaard: Vi er her. Poesi.  

Vi er her er et polyamorøst roadtrip gennem et kriseramt Europa, en 

kærlighedshistorie, en poetisk undersøgelse af fællesskab og 

modstand. 

 

 

 

 

 

Hiromi Ito: Vildgræs ved flodlejet. 113 s.  

Digte. Voldsomme, magiske, messende, seksuelt eksplosive, 

vildtvoksende digte fra den amerikanske ødemark og ind i det japanske 

flodlejes sivplanter og vildgræs. Digtene udgør en poetisk kortroman, 

om en piges rejser i den altædende natur med sin familie. 

 


