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Peter Adolphsen: Katalognien: en versroman 

Samleren 2009, 107 sider 

Overstadig versefodtur rundt om en ø der ligner et øje, hvor turen byder på et personligt og 

syret katalog over digtsystemer, versemål, strofeformer og rimstrukturer, alfabetisk ordnet. 

 

Betine Birkkjær: Hus i skoven til salg 

Jensen & Dalgaard 2020, 106 sider 

En lille familie flytter til et hus i skoven for at finde nye ståsteder efter den yngste datters 

mystiske død. Langsomt trænger naturen sig på og blander sig på mystisk vis i hverdagens 

gang 

 

Louise Juhl Dalsgaard: I dag skal vi ikke dø 

Ec Edition 2020, 116 sider 

Digte skrevet under den nedlukning, der ramte Danmark den 12. marts 2020. Digtene sætter 

ord og følelser på COVID-19-pandemiens påvirkning af samfund, fællesskaber og individ og 

forholder sig bl.a. til den usikkerhed, frygt og ensomhed, som mange mennesker føler. 

 

Søren R. Fauth: Molch: en fortælling om mit raseri 

Vandkunsten 2020, 243 sider 

Digte. Langdigt om en desperat rasende mand, der raser over sig selv, sit forliste ægteskab og 

livets smerte. 

 

Sissel-Jo Gazan: Hvide blomster 

Politiken 2020, 506 sider 

I takt med at teenageren Jenny vokser op og mister barndommens uskyldighed, må hun lære, 

at man ikke altid kan stole på de voksne, og at svigt og løgne findes side om side med 

kærlighed og sandhed. Kan man lide velskrevne, men grumme fortællinger om svigt og hævn, 

så vil denne roman være et spændende bekendtskab. 

 

Yukio Mishima: Fædrelandskærlighed 

Multivers 2020; Originaludgave 1961; 96 sider 

Poetisk, lang novelle om rituelt japansk selvmord og kærlighed. Til læsere af klassisk litteratur 

og læsere med interesse for japansk kulturhistorie. 

 

Niels Overgaard: Det hele handler ikke om dig (15.2) 

People’s Press 2020, 231 sider 

Forfatteren opdaterer fem klassiske, stoiske principper og viser, hvordan de kan bruges til at 

håndtere en moderne tilværelse og skabe et liv med sindsro, frihed og mening. Med 

anvisninger til princippernes brug i arbejdslivet. 

 

Morten Søndergaard: Intet er nok 

Escho 2020, 49 sider 

Kærlighedssange og digte inspireret af Højsangen fra Det Gamle Testamente. For læsere af 

digteren Morten Søndergaard samt interesserede i moderne lyrik. Er også interessant for 

kendere af Højsangen. 

 

Mich Vraa: Vaniljehuset 

Lindhardt og Ringhof 2020, 446 sider 

I 1929 sidder Dusinius på Hareskov Kuranstalt og tænker tilbage på sit liv i Odense, fra han 

som 8-årig skomagerdreng gjorde sin første gode handel til nu, hvor han er familiefar og en rig 

fabrikant. 



 

Charlotte Weitze: Rosarium 

Gutkind 2020, 414 sider 

Eventyrlig og vidtvoksende slægtsroman om Johanne og de to døtre Lilly og Viola. Vi møder 

også pigen Esther, der har slået rod i skoven. En anderledes roman om naturens, cellernes og 

ikke mindst kærlighedens kræfter. For læsere af moderne litteratur. 

 

Kjell Westö: Tritonus 

Gutkind 2020, 410 sider 

Den finske stjernedirigent Thomas Brander flygter fra et hektisk turne- og privatliv ud i sit 

sommerhus i den finske skærgård. Sammen med naboen Lindell konfronteres han med sit liv 

og sine valg, for i et lille samfund kan ingen gemme sig. 


