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Eva anbefalede: 
 
Boije af Gennäs, Louise  
Højere end alle himle  
Politiken, 2011. - 532 sider   
En håndfuld venner, som har kendt hinanden længe, er samlet 
nytårsaften 1999 for sammen at træde ind i det nye årtusind, som 
snart udfolder en bred vifte af både små og store oplevelser 
 
Guillou, Jan  
Dandy  

Modtryk, 2012. - 356 sider 
(Det store århundrede ; 2) 
Som nyuddannet ingeniør tager Sverre i 1901 med sin store 
kærlighed Albert til England. Albert er jarl af et større herresæde, 
og lever Sverre og Albert som par indadtil, så må facaden holdes 
udadtil. Så kommer første verdenskrig og med den ødelæggelse af 
deres liv 
 
Joyce, Rachel  
Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd  
Lindhardt og Ringhof, 2012. - 307 sider  

Den netop pensionerede Harold Fry beslutter sig for at gå 800 km 
gennem England for personligt at aflevere sin hilsen med håb om 
god bedring til en kræftsyg kollega. På den lange gåtur erindrer han 
sit liv og reflekterer over de forkerte beslutninger, han har taget 
 
Jungersen, Christian  
Du forsvinder  
Gyldendal, 2012. - 464 sider  
Mias mand, privatskolelederen Frederik, får konstateret en 
hjernesvulst og ændrer fuldstændigt personlighed. Da det viser sig, 
at han har bedraget skolen for millioner, går Mia ind i kampen for 

at få ham frikendt. Hun bliver i tvivl om, hvad der er hans egentlige 
personlighed 
 
 
 
 



Rowling, Joanne K.  
Den tomme plads  
Gyldendal, 2012. - 519 sider   
I den lille engelske by er der pludselig en tom plads i sognerådet. 
Forskellige kandidater er i spil, og byens ellers så pæne indbyggere 
viser sig fra deres værste side, og overraskende artigheder kommer 
for en dag 
 
Stockett, Kathryn  
Niceville  
Cicero, 2010. - 407 sider   
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 kritik af 
raceforholdene 
 
 
 

Kirsten anbefalede: 
 
Harman, Patricia  

Jordemoderen fra Hope River  
Cicero, 2013. - 366 sider   
Den unge jordemoder Patience lever et nøjsomt og arbejdsomt liv i 
USA i starten af 1930'erne og hjælper mange børn til verden både 
hos rige og fattige 
 
Riebnitzsky, Anne-Cathrine  
Forbandede yngel  
Politiken, 2013. - 329 sider   
På baggrund af søsterens selvmordsforsøg fortæller soldaten Lisa 
om sin barndom. Lisa voksede op på en gård hos sine destruktive 

forældre, en voldelig far og en maniodepressiv mor, og tre 
søskende 
 
 
 
 



Riebnitzsky, Anne-Cathrine  
Den stjålne vej  
Politiken, 2012. - 307 sider   
En kidnapning, en voldtægt og et ægteskab ændrer dramatisk livet 
for tre skæbner under krigen i Afghanistan, og en kamp for det liv, 
som de håber og tror på begynder 
 
Genova, Lisa  
Stadig Alice  
Cicero, 2009. - 318 sider   
Alice er professor ved Harvard og får som 50-årig konstateret 
Alzheimers sygdom. Vi følger, også fra Alice's synsvinkel, 
omverdenens reaktion og hendes egen angst og tiltagende mentale 
opløsning. Alice's sygdom får dog også familien til at samles i 
kærlighed om hende 
 
Østergaard, Winni  
Helvig : en dokumentarisk roman  
Hovedland, 2009. - 476 sider   
Samhørende: Helvig ; Ud og hjem ; Til deres dages ende  
Med Helvig, født uden for ægteskabet, som den centrale person, 
fortæller bogen om livet i landbyen Refs i Hurup sogn i Thy i årene 

1816 til 1838 
 
99.4 Langberg, Jesper  
Langberg, Jesper  
Ikke et sekund spildt  
Gyldendal, 2013. - 254 sider   
Skuespilleren Jesper Langbergs (f. 1940) erindringer om sin 
opvækst og familie, og ikke mindst om de professionelle sejre og 
private ofre et liv i skuespillets tjeneste fører med sig 
 
 

 
 
 
 
 
 



99.4 Steen, Peter 
Steen, Peter  
Tak skæbne : erindringer  
Gyldendal, 2004. - 306 sider  
Skuespilleren Peter Steen (f. 1936) fortæller erindringer fra 
barndommen i Randers, ungdomslivet i København og om den 
senere skuespilkarriere med portrætter af bl.a. Ghita Nørby, Bodil 
Kjer, Poul Reumert og John Price 
 
 
 

Mette anbefalede: 
 
Melville, Herman  
Moby Dick eller Hvalen  
oversætter: Flemming Chr. Nielsen ; forord: Carsten Jensen 
Bindslev, 2011. - 549 sider : ill. 
Fortællingen om den unge Ismael, hvis eneste ønske er at blive 
hvalfanger. Sammen med sin indfødte ven får han hyre på en 
hvalfangerbåd med en gal kaptajn,  hvis eneste mål er at få ram på 
den hvide dræberhval, Moby Dick 
 

65.98  
Philbrick, Nathaniel  
I havets hjerte : tragedien om hvalfangerskibet Essex  
Borgen, 2001. - 248 sider  
Beretningen om hvalfangerskibet Essex der blev torpederet af en 
hval og forliste ud for USA's østkyst i 1820. Og om besætningens 
96 dage lange kamp for overlevelse i tre små både på åbent hav 
 
48  
Heyerdahl, Thor  
Kon-Tiki ekspeditionen  

Gyldendal, 2013. - 286 sider   
Den norske etnolog og zoolog Thor Heyerdahl (1914-2002) og hans 
fem mand store besætnings oplevelser, da de i 1947 på ca 100 
dage sejlede over Stillehavet fra Peru til Polynesien på en 
balsatømmerflåde for at bevise at befolkningen på Polynesien 
oprindelig var udvandret fra Sydamerika 



 
DVD 
Kon-Tiki  
I 1947 rejser den norske videnskabsmand og eventyrer Thor 
Heyerdahl over Stillehavet på en tømmerflåde lavet af balsatræ 
sammen med 5 mænd for at bevise sin teori om, at befolkningen 
på Polynesien ikke kom fra Asien, men fra Peru for 1500 år siden 
 
80.6  
Woolf, Virginia  
Sit eget værelse  
Rosinante, 2013. - 197 sider   
Bogen, der er blevet til på baggrund af to foredrag forfatteren holdt 
på Cambridge University 1928, beskriver forholdet mellem kvinder 
og litteratur og påpeger, at kvinder skal være økonomisk 
selvstændige, hvis de skal kunne skrive 
 
Cunningham, Michael  
Timerne  
Gyldendal, 2000. - 178 sider   
Fortællingen skildrer tre dage i tre vidt forskellige kvinders liv i 
forskellige tidsperioder i 1900-tallet. Trods forskellene samles 

temaet i ét spørgsmål - med Virginia Woolf - om at vælge selvmord 
eller vælge fra 
 
DVD 
The hours 
I en engelsk landsby i 1923 skriver Virginia Woolf på romanen "Mrs. 
Dalloway". Hendes eget liv, romanen og to andre kvindeskæbner, 
husmoderen Laura i Los Angeles i 1951 og den frigjorte 
storbykvinde Clarissa i New York 2001, flettes ind i hinanden 
 
 

 
 
 
 
 
 



Farrokhzad, Forugh  
Kun stemmen bliver tilbage  
Gyldendal, 2013. - 238 sider : ill.   
En samling af digte, noveller og billeder af den iranske digter 
Forugh Farrokhzad (1934-1966) med hendes erotiske digte og 
noveller, samt en artikel, hvor Forugh Farrokhzad gør rede for sin 
poetik. Efterord med en gennemgang af Forugh Farrokhzads liv og 
værk 
 
 
 

Sanne anbefalede: 
 
Brunse, Niels  
Ramoth-Bezer  
Per Kofod, 1994. - 224 sider   
Indespærret i invaliderende agorafobi sidder universitetslæreren 
Robert Zahme hjemme og arbejder med et tysk 1700-tals-
manuskript om en hemmelig by, som hans yndlingsstudent har 
givet ham med en særlig hensigt 
 
Frank, Niels  

Nellies bog  
Gyldendal, 2013. - 280 sider   
I et kladdehæfte noterer Nellie stort og småt om sit liv i 
dagbogsnotater, men Nellie skriver sådan, som han hører ordene 
blive talt, og det gør teksten form- og stilmæssigt udfordrende at 
læse 
 
Haddon, Mark  
Den mystiske sag om hunden i natten  
Rosinante, 2003. - 281 sider  
Christopher er 15 år gammel og autist. Han fortæller selv historien 

om, hvordan han opklarer mordet på naboens hund, selvom han 
afviger fra det normale: super-intelligent og meget anderledes med 
udtalt berøringsangst 
 
 
 



Verne, Jules  
En verdensomsejling under havet  
Hernov, 1998. - 637 sider  
I slutningen af 1860'erne sætter fregatten "Abraham Lincoln" ud fra 
New York for at eftersøge en berygtet kæmpehval. Hvalen viser sig 
imidlertid at være undervandsbåden "Nautilus", der ledes af den 
hemmelighedsfulde kaptajn Nemo 
 
50  
Bryson, Bill  
En kort historie om næsten alt  
Gyldendal, 2006. - 660 sider   
Om naturvidenskabelige spørgsmål fra Big Bang til menneskets 
molekyler og fra galaksernes yderste grænse til atomernes inderste 
afkroge 
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