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Adler-Olsen, Jussi 
Kvinden i buret 
Krimi. Folketingspolitikeren Merete 
Lynggaard forsvinder sporløst. Alle 
spor forfølges, men uden resultat. Sa-
gen henlægges og tages først op igen, 
da vicekriminalkommisær Carl Mørck 
bliver leder af afdeling Q, afdelingen 
for henlagte sager. Da han graver i sa-
gen, kommer han på sporet af en vel-
planlagt og perverteret forbrydelse 

 
Ahern, Cecelia 
PS. Jeg elsker dig 
30-årige Holly har mistet sin mand Ger-
ry og er gået helt i sort. Men så dukker 
10 månedsbreve op, som Gerry skrev 
kort før sin død, og med dem og venin-
dernes selvironiske og galgenhumori-
stiske hjælp fortsætter livet 
 

Austen, Jane 
Stolthed og fordom 
Engelsk herregårdsroman fra 
Hertfordshire omkring år 1800 om 
trængler og glæder i en familie med 
fem giftefærdige døtre 
 

Bengtsson, Jonas T.  
Submarino 
Nick er vred og selvdestruktiv og afrea-
gerer med styrketræning og alkohol. 
Hans bror er alene med sin 6-årige søn, 
som han prøver at sikre en god op-
vækst midt i sin evige jagt på heroin 
 

Blixen, Karen 
Babettes gæstebud 
Babette, flygtning fra Frankrig, lever i 
14 år som husholderske hos to aldren-
de provstedøtre i en lille norsk fjordby.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundera 

Tilværelsens ulidelige lethed 

 

En dag skaber hun ved hjælp af en  
lotterigevinst et vidunderligt måltid for 
menigheden. 
 
Brontë, Charlotte 
Jane Eyre 
Kærligheds- og dannelsesroman om Jane 
Eyre, en fattig og forældreløs pige, som 
efter en barsk opvækst bliver guvernante 
på et gods, hvor hun får brug for alt, 
hvad hun har af klogskab, uafhængighed 
og mod i sin komplicerede kærlighed til 
godsejeren. 
 

Brontë, Emily 
Stormfulde højder 
Kærligheden mellem Catherine og hitte-
barnet Heathcliff bestemmer skæbnen 
for en slægt fra Yorkshire i begyndelsen 
af 1800-tallet. 

 
Capote, Truman 
Med koldt blod 
En dokumentarisk skildring af mordet på 
en amerikansk farmerfamilie, dets opkla-
ring og 6 års forsøg på at forhindre udfø-
relsen af de to unge morderes dødsstraf 

 
Chevalier, Tracy 
Pige med perleørering 
I 1664 bliver Griet ansat som tjenestepi-
ge hos maleren Vermeer i Delft. Griet er 
nederst i hakkeordenen, og det bliver 
værre endnu, da Vermeer bruger hende 
som model, fordi hustruen er gravid. 
 

De Bernières, Louis 
Kaptajn Corellis mandolin 
Underfundig skildring af livet under 2. 
verdenskrig på en græsk ø, hvor kærlig-
hed og menneskelighed kommer til at 
vende op og ned på, hvem der er ven, og 
hvem der er fjende 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dickens, Charles 
Oliver Twist 
Forældreløs drengs barndom i fattighu-
set og blandt forbrydere i London i be-
gyndelsen af det 19. århundrede 

 
Ejersbo, Jakob 
Nordkraft 
Fortælling fra narkomiljøet i Ålborg i 
første halvdel af halvfemserne, hvor en 
række skæbner følges på deres vej mod 
bunden 

 
Fielding, Helen 
Bridget Jones´ dagbog 
Et års frustrationer, rapt og vittigt fortalt 
af Bridget, 30 år og feminist, der panisk 
søger en mand, men som samtidig har 
en rædselsvækkende rollemodel i sin 
mor. 

 
García Márquez, Gabriel 
Kærlighed i koleraens tid 
En kærlighedsfortælling fra Colombia om 
en forsmået elsker, der må vente i mere 
end halvtreds år, før han får sin ung-
domselskede. 
 

Harris, Joanne  
Chokolade 
Som ny populær ejer af chokoladebutik-
ken i en fransk landsby gør Vianne præ-
sten nervøs, især fordi hun tilsyneladen-
de kan heksekunster og tiltrækker lands-
byens udstødte. Alting kulminerer, da 
hun planlægger en påskechokoladefesti-
val. 
 

Hornby, Nick 
High Fidelity 
Ejeren af pladeforretningen Champions-
hip Vinyl i Holloway, London, den 35-
årige Robert, er blevet droppet af sin . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kæreste og prøver nu at finde sig selv i 
galgenhumoristisk desperation og masku-
lin afmagt. 
 

Jepsen, Erling 
Kunsten at græde i kor 
En tragikomisk beretning om livet i en lille 
by i Sønderjylland i 1960'erne, fortalt af 
den 11-årige søn til den lokale købmand, 
der lider af "psykiske nerver", men er en 
glimrende taler ved begravelser, hvor søn-
nen kan få tårerne frem på kommando.  
Da der bliver for langt mellem begravel-
serne, hjælper drengen og hans storesø-
ster nogle på vej, og det går skævt for fa-
milien 
 
Krause-Kjær, Niels 
Kongekabalen 
Skildring af en virkelig beskidt magtkamp i 
et dansk politisk parti med mange ligheds-
punkter til Det Konservative Folkeparti. 
Kampen starter, da partilederen Aksel 
Bruun kvæstes hårdt ved en bilulykke 

 
Le Carrè, John 
Dame konge es spion 
Agenten Smiley bliver sat på en hemmelig 
opgave; han skal finde frem til en lækage i 
det britiske efterretningsvæsen, som læn-
ge har undergravet organisationen 
 

Lehane, Dennis 
Mystic River 
Kriminalroman. Tre elleveårige drenges 
venskab går i stykker efter den ene bliver 
bortført og misbrugt. 25 år senere mødes 
de igen. Den enes datter er myrdet, den 
anden er som betjent sat på sagen og den 
tredje er mistænkt 
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Nicholls, David 
Samme dag næste år 
Emma og Dexter tilbringer natten sammen 
efter deres dimissionsfest i 1988. De næ-
ste knap 20 år opdager de, at de trods 
store forskelle ikke kan undvære hinan-
dens venskab, men mangt og meget står i 
vejen for at det kan udvikle sig til mere 

 
Ondaatje, Michael 
Den engelske patient 
Kærligheds- og spændingsroman om ople-
velser i den nordafrikanske ørken og under 
blitzen i London med udgangspunkt i fire 
menneskers møde da de sammen strander 
i en villa i Firenze mod slutningen af 2. 
verdenskrig 

 
Puzo, Mario  
Godfather 
Roman fra New York om et gangsterimpe-
riums udvikling gennem 20 år 

 
Rice, Anne 
En vampyrs bekendelser 
I San Francisco beretter en vampyr til en 
journalist om sit makabre liv, siden han for 
to hundrede år siden solgte sin sjæl mod 
til gengæld at få evig ungdom og udødelig-
hed 

 
Rifbjerg, Klaus 
Den kroniske uskyld 
Om to københavnske drenges forelskelser, 
pubertetsproblemer og gymnasieverden 
og om deres opvågnen fra uskylds-
drengeårene til de voksnes brutale verden 

 
Shakespeare, William 
Romeo og Julie 
Tragedie om de to unge elskende hvis fa-
milier ligger i bitter strid, men hvis kærlig-
hed er så stærk at den fører dem i døden 
 

Stockett, Kathryn 
Niceville 
Roman fra 1960'ernes Mississippi. Den nye 
racelov ophæver adskillelsen mellem sorte 
og hvide, meget imod de hvides vilje. En 
gruppe sorte tjenestekvinder fortæller 
deres livshistorier til en bog og bringer sig 
selv i fare i et samfund, som ikke tåler kri-
tik af raceforholdene 

 
Tolkien, J.R.R. 
Eventyret om ringen 
De to tårne 
Kongen vender tilbage 
Hobbitten Frodo forsøger at bringe en 
magisk ring, der giver uindskrænket magt, 
frem til Dommedagsbjerget, hvor den skal 
ødelægges. I eventyrets og mytens form 
skildres kampen mellem det gode og onde 

 
 

Biografi: 
99.4 Pozzo di Borgo, Philippe 
De urørlige 
Om den handicappede rigmand Philippe 
Pozzo Di Borgo (f. 1951), og hans møde 
med Abdel, der bliver hans hjælper og ven 

 
 
Ungdomsbog: 
Collins, Suzanne 
Dødsspillet (The Hunger Games) 
Science fiction. 16-årige Kattua lever i en 
fremtid, hvor der skal udvælges et ungt 
menneske, der skal kæmpe til døden mod 
andre udvalgte. Da Kattuas lillesøster bli-
ver udvalgt, melder hun sig som frivillig og 
overtager søsterens plads i det årlige 
dødsspil. 

 

 

 


