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Banks, Maya  
Gnist  
Pretty Ink, 2013. - 381 sider. - (Breathless ; 1)   
Mia indgår i et kontraktbundet erotisk dominansforhold med den 
ældre, rige og smukke Gabe. Mias overbeskyttende bror er Gabes 
bedste ven og forretningspartner, og han må ikke finde ud af det. 
Samtidig bliver forholdet stadig mere intenst og besættende 
 
Bauer, Ola  
Hestehovedtågen  
Batzer & Co, 2013. - 308 sider   
Samhørende: Hestehovedtågen ; Sortefod  
Tom er 10 år i 1951, hvor en frodig hushjælp vækker begæret i 
ham. Det gør hun også hos moderens to bejlere, så atmosfæren i 
huset er kaotisk og højspændt 
 
Binet, Laurent  
HhhH : (Himmlers hjerne hedder Heydrich)  
Tiderne Skifter, 2013. - 304 sider   
I et konstant krydsklip mellem historien og egne nutidige 
overvejelser fortæller forfatteren om drabet på Reinhard Heydrich i 
1942, om sin egen fascination af det og om det at skrive en bog 

om det 
 
Bolaño, Roberto  
Nocturne fra Chile  
Gyldendal, 2013. - 177 sider   
På sit dødsleje begynder den katolske præst Urrutia en fortælling 
om sit liv. En fortælling om sydamerikansk litteratur og om den 
chilenske politiske virkelighed i starten af 1970'erne 
 
Claudel, Philippe  
Glemslens flod  

Arvids, 2013. - 106 sider   
Han har mistet sin unge kone, som han elskede højt. Han tager 
væk fra de pinefulde minder, og havner tilfældigt i den lille by Feil 
ved floden Meuse, men minderne følger med. Langsomt forliger 
han sig med sin sorg, og kan tage hjem 
 



Elton, Ben  
To brødre  
Turbulenz, 2013. - 609 sider   
To drenge, en arier og en jøde, fødes som brødre på den samme 
dag i Berlin. I begyndelsen har deres oprindelse ingen betydning, 
men efterhånden som den politiske agenda ændrer sig, bliver de 
tvunget til en række fatale beslutninger 
 
Evjemo, Eivind Hofstad  
Det sidste du skal se er et ansigt af kærlighed  
Gyldendal, 2013. - 368 sider   
En række mennesker i et lille norsk samfund følges i hverdagens 
store og små begivenheder og i deres drømme og håb om, at livet 
har andet og mere at tilbyde dem 
 
Felice, Simone  
Black Jesus  
Republik, 2013. - 199 sider   
Black Jesus vender blind og opgivende hjem fra Irakkrigen til sin 
mors marskandiserbutik og en flække i USA. Alt imens han sidder 
og sygner hen, dukker den haltende og misbrugte Gloria op i byen 
kørende på en knallert 

 
Genova, Lisa  
Livet efter dig  
Cicero, 2013. - 348 sider   
Beth smider sin utro mand ud og kæmper for et nyt liv for sig selv 
og sine døtre. Olivia er blevet separeret, efter hendes lille 
autistiske søn er død. De bor begge på øen Nantucket, og mødet 
med hinanden giver dem begge livsmodet tilbage 
 
Gregory, Philippa  
Kongemagerens datter  

Cicero, 2013. - 429 sider   
Anne Neville vokser op i trygge rammer ved Edvard IV's hof, og 
efter mange forviklinger ender hun som dronning via sit ægteskab 
med Richard III, men hvem kan og tør hun stole på? 
 
 



Guelfenbein, Carla  
At svømme nøgen  
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 309 sider   
Morgana og Sophies venskab kommer på prøve da Morgana 
forelsker sig i Sophies fader. Den totale splittelse kommer dog 
først med det chilenske militærkup, der adskiller dem alle for evigt 
 
Kawakami, Hiromi  
Senseis mappe  
Hr. Ferdinand, 2013. - 220 sider   
38-årige Tsukiko støder tilfældigt på sin gamle lærer fra gymnasiet 
på en lokal bar. Deres forhold udvikler sig langsomt fra et tilfældigt 
bekendskab til et intenst kærlighedsforhold 
 
Kelman, James  
Mo sagde hun var spøjs  
Republik, 2013. - 272 sider   
Helens tanker og drømme og bekymringer om sin lille familie efter 
en langs nats arbejde i et casino i London, fortalt som en lang, 
indre monolog 
 
Kracht, Christian  

Imperium  
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 219 sider   
Utopisten og veganeren August Engelhardt rejser i starten af 1900-
tallet til den tyske koloni Ny Pommern på Papua Ny Guinea for at 
anlægge en sekt af kokovoranere - kokosnød-ædere, og for som 
en anden Robinson Crusoe at leve i afsondrethed fra civilisationen 
og den moderne verden 
 
Krogh Andersen, Martin  
Fordømte aber  
Gyldendal, 2013. - 261 sider   

Under 2. Verdenskrig sendes britiske Henry til Gibraltar for at 
understøtte den skrantende abebestand. På samme tid er spanske 
Arturo også på vej dertil med det modsatte formål, for ifølge en 
legende forbliver Gibraltar britisk så længe, aberne lever på 
klipperne 
 



Lanchester, John  
Kapital : en Londonroman  
Tiderne Skifter, 2013. - 606 sider   
Kollektiv roman om beboerne på den farverige Pepys Road i 
London, der under finanskrisen i 2008 modtager en række 
enslydende postkort med teksten: "Vi vil have det, du har". Hvem 
har skrevet, og hvad er det det de vil have? 
 
Lundberg, Ulla-Lena  
Is  
Gyldendal, 2013. - 370 sider   
En ung præst og hans lille familie kommer i 1946 til den yderste 
skærgård i Ålandsøerne, hvor han har fået embede. De lever i 
ægteskabelige lykke, men så brister isen, og alt er pludselig ulykke 
 
Maclane, Mary  
Mary MacLanes fortælling  
Basilisk, 2013. - 193 sider   
Roman skrevet som en ung kvindes dagbogsfragmenter fra 1901. I 
et lyrisk-monotont sprog giver hun indtryk af sine tanker og 
følelser omkring livslede, ensomhed, genialitet, spirende 
seksualitet og dybe væmmelse ved det konventionelle liv 

 
MacMahon, Kathleen  
Det ender sådan her  
Bazar, 2013. - 414 sider   
Bruno har mistet sit job i finanskrisen og drager til Irland for at 
finde sig selv og sine irske rødder. Her møder han sin kusine, den 
reserverede Addie, der slikker sårene efter en grim ufrivillig abort 
og et brudt forhold 
 
Markovits, Anouk  
Den udstødte  

Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 272 sider   
Østeuropa 1939. Jøderne deporteres og hos de ultraortodokse 
hasidiske jøder forsøger Zalman Stern at få familien til at hænge 
sammen. Lille Josef mister sin familie men reddes til USA uden at 
kende sin jødiske baggrund. Men det er svært at vælge imellem 
ortodoksiens sikre svar eller omverdenens lokkende tilbud 



 
Mathis, Ayana  
Hatties tolv stammer  
Politiken, 2013. - 269 sider   
Skildring af sortes vilkår i det 20. århundredes USA, fortalt gennem 
forskellige familiemedlemmers øjne. Fælles for dem alle er 
fattigdom og en social utilpassethed 
 
McCann, Colum  
Over Atlanten  
People's Press, 2013. - 332 sider   
Med udgangspunkt i den første transatlantiske flyvning i 1919 fra 
Newfoundland til Irland fortælles historien om tjenestepigen Lily 
Duggans emigration til Amerika, foranlediget af den frigivne slave 
Frederick Douglass' besøg i Irland i 1845, samt om hendes 
efterkommeres skæbne 
 
McCarthy, Cormac  
Blodets meridian eller Aftenrøden i Vesten  
Gyldendal, 2013. - 414 sider   
Drengen slutter sig til Glantons bande, der midt i 1800-tallet 
drager hærgende gennem Texas og Mexico på jagt efter fjendtlige 

indianere. Den dæmoniske dommer Holden får stor indflydelse på 
banden og legitimerer på sin egen måde deres voldsomme 
fremfærd 
 
Michael, Ib  
Himlen brændte  
Gyldendal, 2013. - 378 sider   
Tunguska 1908: En mystisk hændelse sker, som trækker sine spor, 
frem og tilbage, til nutidens Danmark og datidens Rusland og en 
familiekrønike der skal fortælles. En krønike, der også er 
fortællingen om en brydningstid i russisk historie samt et indblik i 

spændende videnskabelige teorier, hvor science fiction, eventyr og 
agentfortællinger kobles sammen til en sprængfarlig cocktail 
 
 
 
 



Michelet, Jon  
Havets helt - skovmatrosen  
Republik, 2013. - 795 sider   
Den norske 18-årige Halvor får i 1939 hyre som letmatros på et 
stort norsk fragtskib, der sejler jorden rundt. Situationen for 
besætningen ændres dog dramatisk, da Norge bliver besat og 
skibet skal sejle i konvoj over Atlanten 
 
Miller, Madeline  
Achilleus' sang  
Turbulenz, 2013. - 357 sider   
Den eksilerede græske dreng Patroklos møder den jævnaldrende 
dreng og halvgud Achilleus. Deres venskab bliver med tiden til et 
varmt kærlighedsforhold, der dog bliver truet, da krigen imod Troja 
bryder ud, og de begge skal deltage i krigen ved siden af helte som 
Agamemnon, Odysseus og Ajax 
 
Moehringer, J. R.  
Sutton  
People'sPress, 2013. - 462 sider   
William Sutton (1901-1980) var en af USA's mest kendte 
bankrøvere. Da han juleaften 1969 løslades, står pressen klar til at 

få hans historie. På en nøje planlagt tur gennem hans elskede New 
York, beretter han om sit liv og sin søgen efter hans første 
kærlighed 
 
Norfolk, Lawrence  
John Saturnalls gæstebud  
Rosinante, 2013. - 437 sider   
Historisk roman fra 1700-tallets England. John Saturnall bliver som 
barn forvist fra sin landsby sammen med sin mor. Han kommer til 
den nærmeste herregård, hvor han lærer at lave mad og bl.a. 
oplever den engelske borgerkrig 

 
 
 
 
 
 



Palin, Michael  
Sandheden  
Hetland, 2013. - 337 sider   
56-årige Keith Mabbut er forfatter, midt i en livskrise og skriver 
ikke de bøger, han ønsker. Da han bliver tilbudt mange penge for 
at skrive en biografi om en hemmelighedsfuld miljøforkæmper, slår 
han til. Men hvad er sandheden? 
 
Parkkinen, Leena  
Efter dig, Max  
Turbine, 2013. - 350 sider   
Max og Isaac er siamesiske tvillinger og optræder i cirkus rundt 
omkring i mellemkrigstidens Europa. Det er ikke let at være vokset 
sammen, når man vil noget forskelligt og forelsker sig i forskellige 
kvinder 
 
Peetz, Monika  
Tirsdagsfruerne  
Turbulenz, 2013. - 334 sider   
Fem kvinder er gennem 15 år mødtes første tirsdag i hver måned 
på en fransk restaurant i Køln. Da de begiver sig ud på en 
pilgrimstur til Lourdes, modnes deres venskab, og kvinderne 

gennemgår en personlig udvikling 
 
Pulkkinen, Riikka  
Grænsen  
Gyldendal, 2013. - 413 sider   
Roman, som følger fire personers dagligliv. 53-årige Anja sørger, 
fordi hendes mand har Alzheimer og vil have hendes hjælp til at 
dø, mens hendes 16-årige niece Mari er forelsket i sin lærer Julian, 
hvis lille datter Anni ser det hele fra børnehøjde 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rahimi, Atiq  
Fanden tage Dostojevskij  
Tiderne Skifter, 2013. - 275 sider   
I det krigsplagede Kabul i 1990'erne myrder den unge Rassul, som 
hovedpersonen Rodion i Dostojevskijs roman Forbrydelse og straf, 
en pantelånerske med en økse, og som Rodion er han 
efterfølgende ved at gå op i limningen. Roman om forholdene i 
Afghanistan i 1990'erne efter Sovjets exit 
 
Riel, Ane  
Slagteren i Liseleje  
Tiderne Skifter, 2013. - 255 sider   
Da den aldrende Judith inviterer Liselejes tre lokale alkoholikere 
hjem til fin middag, er det med stor forundring, at de takker ja. 
Judith bliver et dejligt bekendtskab for de tre forhutlede mænd, 
men Judith har sin helt egen manipulerende og grusomme plan 
med dem 
 
Rindell, Suzanne  
En anden kvinde  
Turbulenz, 2013. - 380 sider   
Thriller. Den helt almindelige næsten lidt kedelige Rose arbejder på 

en politistation i 1920'rnes New York, men hele hendes liv 
forandres, da hun møder Odalie, som viser hende en helt anden 
verden med rigdom, mænd og smugkroer 
 
Saniee, Parinoush  
Skæbnens bog : halvtreds års kvindeskæbne i Iran  
Gyldendal, 2013. - 484 sider   
Massouhmeh bor i Teheran og bliver forelsket i en ung mand. Da 
familien opdager det, tvangsgifter de hende, men Hamid er 
involveret i modstanden mod Shahen og bliver senere henrettet. 
Som mor og kvinde bliver hendes valg og muligheder tæt 

forbundet med Irans politiske forhold 
 
 
 
 
 



Sansal, Boualem  
Tilbage til rue Darwin  
Turbine, 2013. - 209 sider   
Ved sin mors død søger Yazid tilbage i barndomserindringerne og 
til sine rødder. En opvækst fuld af slet skjulte hemmeligheder og 
halve sandheder, har aldrig afsløret, hvem der i virkeligheden var 
hans mor 
 
Simon, Rachel  
Historien om smukke pige  
Punktum, 2013. - 372 sider   
Lynnie er udviklingshæmmet. Homan er døv og sort. De er begge 
anbragt på "Statsskolen for uhelbredeligt syge og evnesvage", som 
er et brutalt og intolerant sted. De forelsker sig og Lynnie bliver 
gravid. De flygter men tvinges til at efterlade babyen hos en 
kvinde de møder og må derefter kæmpe for at finde 
 
Simonsen, Knud  
Vestkystbunker : dokumentarisk roman om Danmark i 
1940'erne  
Hovedland, 2013. - 394 sider   
Frede støber betonbunkere for tyskerne. Hans samvittighed er i 

orden da arbejdet er godkendt af regeringen. Der går sport i at 
snyde de tyske arbejdsgivere. Frede starter sit eget ingeniørfirma 
og da krigen slutter er han en holden mand, men kan han omstille 
sig til de nye tider? 
 
Sjisjkin, Mikhail  
Brevbogen  
Batzer & Co, 2013. - 412 sider   
To elskende er adskilt af krig, men skriver løbende breve til 
hinanden. Brevene når aldrig frem, så deres skæbner deler sig 
uden mulighed for gensidig refleksion 

 
 
 
 
 
 



Smith, Zadie  
NW  
Rosinante, 2013. - 371 sider   
Romanen er et portræt af NW - det nordvestlige multikulturelle 
London i vore dage - fortalt med fokus på venskabet mellem to 
unge kvinder, Leah og Nathalie 
 
Söderberg, Benedicta  
Julians historie  
People's Press, 2013. - 198 sider   
Kvindebedåreren Julian arbejder til dagligt som kunsthandler, men 
når natten falder på er han escort for overklassen. Da en mystisk 
baronesse sætter ham i kontakt med en hemmelig erotisk loge, 
synes hans lykke gjort 
 
Terrin, Peter  
Vagten  
Turbine, 2013. - 299 sider   
Fremtidsfortælling om Harry og Michel, der vogter et større 
lejligheds-kompleks i et velhaverkvarter. En dag forsvinder 
beboerne undtagen én, og vagternes eneste bindeled til verden 
udenfor er en chauffør, som kommer med mad. Men der bliver 

længere mellem besøgene og hvad skal pligtopfyldende vagter så 
gøre? 
 
Ullmann, Nina  
Balladen om Elena : en kærlighedshistorie  
Alfa, 2013. - 269 sider   
Elena og hendes sigøjnerfamilie lever under jorden i frygt for SS. 
Elena ender i Auschwitz afsondret fra sin familie og forlovede. Hun 
overlever krigens gru, men kan hun finde sin spanske kærlighed 
Stefan igen? 
 

 
 
 
 
 
 



Uri, Helene  
Kællinger  
Klim, 2013. - 405 sider   
4 kvinder mødes på et latinkursus og opdager hurtigt at de har 
mere til fælles end interessen for sprog. Alle har oplevet hvordan 
de er blevet forbigået, mobbet eller ligefrem misbrugt af mænd, og 
de beslutter sig for at tage sagen i egen hånd 
 
Uthaug, Maren  
Og sådan blev det  
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 205 sider   
En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse 
op i Sønderjylland. Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager 
derfor som voksen tilbage til barndommens land for at finde familie 
 
Vargas Llosa, Mario  
Kelterens drøm  
Klim, 2013. - 357 sider   
Biografisk roman om baggrunden for, at den britiske konsul og 
kolonimagtsskeptiker, Roger Casement, omvender sig til irsk 
nationalist og frihedskæmper 
 

Wijkmark, Carl-Henning  
Natten der kommer  
Møller, 2013. - 183 sider   
Skuespilleren Hasse er indlagt på hospitalet og venter på at dø. 
Først i selskab med tre andre mandlige patienter, som hen ad 
vejen falder fra og sidenhen alene og med plads til tankerne om 
livet og den uundgåelige død. En roman om at forberede sig på 
ikke længere at eksistere og at forlige sig med det, der vil komme 
 
Zentner, Alexi  
Isens greb  

Klim, 2013. - 237 sider   
En dramatisk familiesaga, der foregår dybt inde i Canadas barske 
natur med udgangspunkt i nybyggeres liv med skovhugst og 
guldgraveri i slutningen af 1800-tallet 
 

Slagelse bibliotekerne, januar 2014 


