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Rust | Donal Ryan

Fascistkommunisten | Antonio
Pennacchi

Sara til sidst helt paranoid.
Romanens har et element af
spænding, men er reelt en
morsom satire over det moderne
parforhold.

Kristina Schelde Danielsen
Rithmatist | Brandon
Sanderson | Læst op af Michael
Kramer

Opvågning | Maj Johansen |
Læst op af Bolette Engstrøm
Bjerre

Den sidste pilgrim | Gard
Sveen

Romanen inkarnerer som
familiekrønike og politisk og
personlig udviklingsroman et
stykke italiensk efterkrigshistorie.
Via den gennemgående
hovedperson Accio og hans store
familie følger man de store
samfundsmæssige omvæltninger,
der er sket fra 1950'erne til 1970.
Hunden er rask | Sonja
Vesterholt

Efter mange år med økonomisk
vækst og et overophedet
boligmarked er krisen nu kommet
til et lille irsk bysamfund, hvor
også dygtige og
samvittighedsfulde håndværkere
bliver snydt og mister arbejdet.
Begivenhederne skildres fra 21
forskellige synsvinkler som skifter
i hvert kapitel. Det er Donal Ryans
debutroman.
Farvernes uge | Elena Garro

En tidligere norsk minister og
modstandsmand myrdes kort efter
fundet af tre skeletter, der viser
sig at stamme fra den norske
besættelsestid. Er der en
forbindelse mellem de fire mord
og på hvilke måder?

Klassisk episk fantasy, om magi
der udfolder sig mens der tegnes
med kridt. Fortællingens
hovedperson, besidder ikke selv
magiske evner, men som historien
udfolder sig, ser man at ikke alt er
så simpelt, som først antaget.
Gedigen underholdning, og en
virkelig fantastisk oplæser.
Legetøj | Mikala Rosenkilde |
Læst op af Mikala Rosenkilde

Sabotør i Holger Danske |
Peter Birkelund

Sonja Vesterholt fortæller om
opvæksten i Leningrad under
belejring i krigsårene, hvor
privatliv var ikke-eksisterende, og
hvor et menneskes liv var
gennemreguleret og kontrolleret
på de mest bizarre og
foruroligende måder, og hvor
frygten var det altomfattende
hylster. Om hendes første
ægteskab, tabet af sin lille søn,
skilsmissen og mødet med den
danske udvekslingsstuderende
Ole, som hun gifter sig med og
flytter til Taastrup.

13 noveller af den mexicanske
forfatter Elena Garro (1916-1998),
hvis historier udfordrer den
almindelige opfattelse af tid og
sted. Garro ses som en forløber
for den magiske realisme.
Novellerne er fra 1964, men er
først nu oversat til dansk.
Aisha | Jesper Stein

Om modstandsgruppen Holger
Danske, der var den største
modstandsgruppe under
besættelsen. Med fokus på
organiseringen af gruppen og de
mange aktioner, den var ansvarlig
for.
Mænd uden kvinder | Haruki
Murakami

det er bedst. Forfatteren læser
selv op og klarer det suverænt.
Magisk oplevelse.

Anas liv ændres da en ung mand
hjælper hende med at flygte fra
jobbet som Seer for PET. Det viser
sig at Ana er en walk in, en sjæl,
der overtager en anden sjæls
krop. En ubehagelig fornemmelse
breder sig. Er der noget galt med
hende og den nye krop hun har
fået?
Himlens fange | Carlos Ruiz
Zafón | Læst op af Jesper
Bøllehuus

15 små dystre og en smule
dystopiske noveller der omhandler
en nær fremtid. De fleste tager
udgangspunkt i det mørke i
menneskets natur, men jeg følger
blot det understreger lyset og
håbet. Forfatteren læser selv op,
og klarer det ganske habilt.
Og sådan blev det | Maren
Uthaug | Læst op af Mogens
Rex

Daniel Sempere arbejder i sin fars
antikvariat i 1950'ernes Barcelona.
En dag køber en mærkelig mand
en dyr førsteudgave og dedikerer
den til Fermin. Fermins historie
under borgerkrigen oprulles i al
sin grusomhed.

Leif Jensen

Lenins kys | Lianke Yan

Snehvide | Michael Connelly

En fantasifuld fabel om det
moderne Kinas tab af traditioner,
værdier og naturressourcer i den
hæmningsløse jagt på
modernisering og vækst.
Regionens amtsdirktør udtænker
en vanvittig plan. Inspireret af
Maos udstillede lig i Beijing,
tiltrækker turister i hobetal og
dermed sikrer store indtægter, vil
han købe Lenins balsamerede lig
fra russerne og udstille det i et
pragtmausoleum på toppen af et
bjerg. Financieringen af projektet
er lige så fantasifuldt.

Sikkerhedschefen hos Mærsk Sten
Høeck findes tortureret og myrdet
i en lejlighed på Amager.
Vicepolitikommissær Axel Steen
vender først blikket mod Stens
utallige kvindebekendtskaber,
men mere og mere peger i retning
af en gammel sag fra Stens tid
hos PET. Det er Jesper Steins
fjerde krimi.

Jens Vincents
Alene hjemme | Kirsten
Hammann

Syv noveller, der bevæger sig på
flere realplaner, 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.
Fugle står i tidevandet |
Johanna Thielst

Knastør og underfundig humor er
gennemgående i denne bog, der
skildrer en ung kvindes søgen
efter sine rødder. Barsk skildring,
medrivende i sin ærlighed.
Oplæseren formår rigtig godt at
understrege bogens tone.
The ocean at the end of the
lane | Neil Gaiman | Læst op af
Neil Gaiman

Harry Bosch finder en ung dansk
journalistkvinde skudt død under
de racistiske optøjer i Los Angeles
i 1992. 20 år efter genoptager han
sagen, en sag med politiske
interesser og personlig hævn.
(Harry Bosch; 14)
Den blinde gud | Chris Tvedt &
Elisabeth Gulbrandsen

40 årige Sara er optaget af de
globale problemer og ikke mindst
det barn, som hun brændende
ønsker sig. Men kæresten Philip
tøver, og da en kvindelig sexet
singleoverbo trænger sig på, bliver

Livet og hverdagen går sin stille
gang i en lille landsby lige indtil en
tragisk ulykke ændrer hverdagen
og fremtiden for alle i landsbyen i
nærheden af Tidevandet.

En mand vender hjem til sin
barndomsegn nærmest ved et
tilfælde. Der begynder han at
huske en sommer da han var 7 år,
hvor han sammen med naboens
pige oplevede noget fantastisk og
skelsættende. Magisk realisme når

Den norske politimand Edvard
Martre og hans hold skal opklare
et røveri imod en

pengeoptællingscentral, der ender
i et blodigt mord. Sporene peger
mod en ekstremt højreorienteret
gruppering, der mistænkes for at
planlægge en terroraktion.
(Edvard Matre ; 2)
Eske Willerslev – han gør det
døde levende | Kristoffer
Frøkjær Jensen & Eske
Willerslev

En spændende biografi om en
genial, kompromisløs og
hårdtarbejdende forsker inden for
DNA, der bl.a. har været optaget i
en indianerstamme, og som har
skabt overskrifter i medier verden
over. Bogen er skrevet i et let
tilgængeligt sprog.
Samtaler med professor Y |
Louis Ferdinand Céline

Céline i samtale med sig selv – et
metainterview oprindelig
udkommet i 1955. Célines
overordnede poetiske projekt med
bogen var at indfange det talte
sprogs følelse i det skrevne.
Sproget er levende og eksisterer i
os som en slags instinktiv
urtilstand.
M-Train | Patti Smith

vokser op i Paris sammen med sin
far. Han er låsesmed på det
naturhistoriske museum og kan
bygge finurlige æsker og mystiske
låse, der gemmer på mange
skatte. Den anden hovedperson er
Werner, en forældreløs tysk
dreng, hvis opvækst på
børnehjemmet vi også følger.
Werner opdager tidligt sit talent
for teknik, han kan bygge radioer
ud af stort set ingenting. Mens de
to børn vokser op, nærmer 2.
verdenskrig sig hastigt, og Werner
tvinges ind i Hitler Jugend. Man
læser og læser og tænker, hvornår
mødes de to? Det kan ske hvert
øjeblik i det sønderbombede
Saint-Malo. Og der er noget
madonna-agtigt over den blinde
pige, der møder nazismen.
Historien er skrevet med ret korte
kapitler – og det kræver noget
tilvænning at skulle skifte mellem
de to personer på ca. hver 3 side.
Forfatteren har i øvrigt fortalt, at
det tog ham 10 år at skrive denne
bog, dels pga. den omfattende
research, dels pga. det
følelsesmæssigt hårde ved at
skrive om 2. verdenskrig og de
ulykkelige ting der skete dengang.
Vi er ikke sådan nogen, der får
hinanden til sidst | Katarina
Sandberg

Flot og underholdende
debutroman fra Katarina
Sandberg, som handler om den
19-årige Cassiopeia, der er flyttet
fra en lille by til Stockholm for at
læse jura. Veninderne bor i dyre
lejligheder og bliver forlovet med
deres kærester. Alt dette er ikke
noget for Cassiopeia – indtil hun
møder den charmerende Casper,
som bor oppe på 6. sal i
ejendommen og underviser i
klaverspil. Da vores hovedperson
møder op til sin første klavertime,
opdager hun, at Casper er 50 år
yngre, end forventet. Alt dette
lyder meget klichéfyldt, men
bogen har bestemt også sine
alvorlige sider - og jeg blev af en
eller anden grund mindet om
Camille Blomsts ”De siger man
kan elske uden at få børn”, da jeg
læste denne historie. Der er bid i
den.
Anna og det franske kys |
Stephanie Perkins

Erindringsbog af musiker og
multikunstner Patti Smith, hvor
hun fortæller om steder som har
betydet noget for hende som
menneske og kunstner. Det er en
bog for alle, som elsker at
tilbringe en eftermiddag på café,
fordybet i en bog eller i verden
omkring. M Train er en personlig
og poetisk beretning om livet,
kunsten og kærligheden.

Lise Rønholt Hansen
Alt det lys vi ikke ser |
Anthony Doerr

Bogen har to hovedpersoner.
Marie-Laure, en fransk pige, der
mister synet som 6 årig. Hun

hver for sig, og jeg glæder mig til
at læse den næste.

Lisbeth Holbek Rostholm
Sort land | Ahmad Mahmoud

Feriegæsterne | Emma Straub

Jeg havde denne bog med på
sommerferie, og den må altså
også siges at være den helt
perfekte ferielæsning. Vi følger
familien Post, som rejser fra USA
til Mallorca på ferie. Faderen er
officielt gået på pension, men i
virkeligheden er han blevet fyret
pga en affære med en unge pige
fra arbejdspladsen. Moderen er
derfor ikke i det bedste
feriehumør. Sønnen er for længst
flyttet hjemmefra og har en ældre
fitness kæreste, som ingen af de
andre kan lide. Datteren er blevet
færdig med high school og
drømmer om at miste sin mødom
og om at flytte hjemmefra - og de
sidste to i ferieselskabet er det
homoseksuelle par (venner af
moderen), som brændende ønsker
at adoptere et barn. Vi følger
ferien dag for dag, hvor
spændingerne bare bliver større og på 10. dagen går det
selvfølgeligt helt galt. Bogens tone
er vidunderlig ironisk og meget
morsom. Den kan varmt anbefales
- også selv om du ikke er på ferie.

Wanda Lykke Mortensen
Piketty på 5 minutter | Esben
S. Titland

Samfundsdebattøren og
politikeren Preben Wilhjelms
erindringer. Han fortæller om sit
politiske engagement, hvor han
først er medstifter af Socialistisk
Folkeparti og siden af
Venstresocialisterne. Fokus ligger
på tiden i Folketinget for VS frem
til 1984, men føres op til i dag,
bl.a. med kritiske kommentarer til
den politiske udvikling. En smuk,
nøgtern og bevægende
selvbiografi.

I tegneserieform forklares Thomas
Pikettys økonomiske teori i
storværket "Kapitalen i det 21.
århundrede" om fordeling af
rigdom og økonomisk ulighed.
Striberne følger hans tænkning på
en historisk rejse: En bekymret
Karl Marx, trøstesløst
børnearbejde i minerne og en
rigmand i slåbrok, der skal have
skildpaddesuppe til middag. Efter
læsningen står ligningen lysende
klar: R > G! Hvis kapitalafkastet,
R, er større end den økonomiske
vækst, G, så vil uligheden stige.

Historien om guldsmeden og
urmageren Niels Heidenreich
(1761-1844), der var manden bag
tyveriet og omsmeltningen af
guldhornene i 1802.
Bogen bygger på et helt utroligt
forskningsarbejde, hvilket det
omfattende litteratur- og
kildemateriale vidner om. Men: ét
er at finde historien – noget helt
andet at formidle den. Begge dele
lykkes i suveræn stil. Læseren
fornemmer, føler, fortrylles og
fascineres hele vejen igennem
denne utrolige historie.

Ahmad Mahmoud (f. 1987)
fortæller om sin barndom og
ungdom i ghettomiljøet i Hundigebydelen Askerød. En tilværelse i et
parallelsamfund med egne normer
og regler og en dagligdag præget
af vold, undertrykkelse, socialt
bedrag og afsky for dansk kultur.
Elefanterne holdt hver gang
med Tarzan | Louis Jensen

Danmark bliver moderne |
Aarhus Universitetsforlag

51 artikler opdelt år for år om
Danmarks udvikling i perioden
1900-1950, under tematikker som
tro, modernisme, økologi,
popkultur, mad og manerer og
revolution. Enhver kan være med,
blive klogere og føle sig godt
underholdt. Bogen kaster lys over
historien og vækker stof til
eftertanke. Læs om alt fra
stemmeret til sexpol, fra tro til
tropekoloni, fra psykoanalyse til
PH, og fra neger til Niels Bohr.
Meget velillustreret og grafisk
smuk bog.
True detective | Nic Pizzolatto

Tyven | Ulrik Langen

Magisk og rørende fortælling –
intet mindre. Denne roman er
hurtigt blevet en international
bestseller, og som regel bliver
man skuffet, når noget er blevet
hypet så meget. Men ikke denne
gang. Stephanie Perkins formår
virkelig at beskrive følelsen af at
være forelsket, og historien
hænger så fint sammen. Vi følger
den 18 årige Anna, som skal
begynde på sit sidste år i high
school, men hendes far sender
hende på kostskole i Paris. Her får
hun nye venner, deriblandt den
charmerende og flotte Etienne St.
Clair. Vi har at gøre med en
ungdomsroman, men alle andre
kan sagtens læse med. Den er
simpelthen skøn. Bogen er første
del af en trilogi, som kan læses

Man kan sagtens være bagklog
| Preben Wilhjelm

Louisiana 2012. De
forhenværende politidetektiver
Marty Hart og Rust Cohle forhøres
om deres opklaring af rituelle
seriemord i 1995. Deres
beretninger bliver nedslag i deres
venskabs udvikling og uhyggelige
afsløringer af forsvundne børns
skæbne.
HBO-serie i otte afsnit og et must
for sande elskere af krimigenren
samt alle, der værdsætter
intelligent spænding i
velkomponerede føljetonafsnit
med overraskelser og filosofisk
filigran. Forrygende samspil
mellem Matthew McConaughey og
Woody Harrelson.

Gennem 83 ultrakorte tekster
tegnes drengens helt egen verden
i en lille by. Erindringsnoveller om
drengeliv i 40'ernes og 50'ernes
Nibe.

Harpiks | Ane Riel
Fortælling om pigen Livs opvækst i
en anderledes familie. Det er en
historie om kærlighed, loyalitet og
omsorg, men også en uhyggelig
fortælling om angst for at miste,
om fastholdelse og paranoia - og
om ondskab.

Den store leder og jagerpiloten
| Blaine Harden
Om jagerpiloten No Kum Sok der
bliver skolet i Kim Il Sungs
Nordkorea. Han spillede med på
diktaturets paroler, lige indtil den
dag han stjal et MiG jagerfly og
hoppede af til vesten. Historien
skifter mellem at følge lederen
Kim Ill Sung og piloten No Kum
Sok.

