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Lisa Aisato: Livet – illustreret (2020) 
Billedbog. En visuel rejse gennem et livsforløb, fra barndom og ungdom via 
voksenalderen, med afslutning i alderdommen 
 
Janus Andersen: Episk #zombie haiku (2018) 
170 haikudigte om zombier 
 
Fernando Arrabel: Galskabens sten(2021) 
Galskabens sten består af korte prosatekster med et udpræget surrealistisk billedsprog. 
Fortælleren begiver sig på en rejse ned i sin underbevidstheds krinkelkroge, hvor han 
konfronteres med sine mange skyldkomplekser, som stammer fra hans katolske 
opdragelse. De beskrives i korte, groteske scener, som slående minder om de drømme, 
vi alle undertiden kan have – ofte helt uforståelige for vore rationelle sind. Bogen udkom 
første gang i Paris i 1962.    
 
Det hul af lys – 17 verdensmål i ord og billeder (2020) 
17 kunstnere og 17 forfattere med tilknytning til Aarhus fortolker gennem tekst og billeder 
FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling 
 
Lisbeth A. Bille: Patent på mord (2020) 
Hårdtslående videnskabskrimi fra det københavnske forskermiljø. Den tidligere 
politimand Freddie Mandix må i sit nye job i Forskningsministeriet undersøge et 
anonymt tip om forskningsforsøg med leukæmimedicin til børn. Et tip, der fører videre til 
svindel, fiktive resultater og en myrdet forsker. 
Samhørende: Patent på mord; Farlige forbindelser; Blodets bånd 
 
Charles Dickens: Spøgelseshistorier (2020) 
Charles Dickens skrev i et utal af genrer. Her er samlet 17 af hans spøgelsesfortællinger. 
Bogen henvender sig til læsere af klassikere samt yndere af Charles Dickens værker 
 
Friedrich Dürrenmatt: Dommeren og hans bøddel (1950) 
I "Dommeren og hans bøddel" konfronteres politikommissær Bärlach i jagten på en 
morder med et væddemål indgået for over 40 år siden. 
 
 
 
 



Shirley Jackson: Fuglereden (50’erne) 
Da den unge Elizabeth Richmond, efter flere mærkelige episoder, starter hos psykiateren 
Dr. Wright, står det klart, at den unge kvinde indeholder flere personligheder, og at en 
magtkamp mellem disse er startet.  
 
Jørgen Frantz Jacobsen: Barbara (1939) 
I 1700-tallets Thorshavn besnærer præsteenken Barbara mændene med sin erotiske 
udstråling og naive forelskelser. Der sladres, og med Færøernes vilde natur som 
baggrund indhentes hun af skæbnen 
 
George Orwell: 1984 (1948) 
Fremtidsroman om tilværelsen under det fuldstændige diktatur, hvor det enkelte 
menneske er forvandlet til en viljeløs robot 
 
Karin Smirnoff: Vi tog op med mor (2021) 
Jana vokser op på en gård i Nordsverige med en utilregnelig og afstumpet hustyran af 
en far. Nu er Jana voksen og vender tilbage til sin hjemegn, og hun har masser af indre 
dæmoner med. 
Samhørende: Jeg tog ned til bror; Vi tog op med mor 
 
Nikoline Werdelin: Hvordan man redder en lemming (2020) 
67-årige Hans er biolog og forsker i lemminger. Da han står overfor fyring, bliver hans liv 
forandret i de tilfældige møder med Gunhild, Nicolas, Inge og Heidi. Fire medmennesker 
som også selv er i krise 
 
Lars Wilderäng: Stjerneklart (2019) 
Der er noget, der ikke stemmer. Flere og flere defekte telefoner er blevet indleveret til 
reparation rundt om i landet. Men de kan ikke repareres, de er stendøde. Samtidig 
begynder en række uforklarlige hændelser i samfundet at afløse hinanden 
Samhørende: Stjerneklart; Stjerneskud 
 
 
 
 
 


