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Velkommen til  ”Årets bøger 2018” 
 
 
Dette katalog er udarbejdet i forbindelse med Horsens Biblioteks årligt tilbagevenden-
de arrangement ”Årets bøger”. 
 
Personale fra Team Oplevelse og formidling har udvalgt en række titler, - alle  
udgivet i 2018.   
 
”Hvad var DIN bedste læseoplevelse i 2018?”, spurgte vi hinanden. Vi vil gerne give dig et  
supplement og et alternativ til titler og forfatterskaber, som du allerede har hørt om i  
medierne. 
 
Du kan også finde inspiration til læsning på Horsens Biblioteks hjemmeside, hvor vi  
jævnligt skriver Bogtips om gode læseoplevelser, ligesom du også kan hente inspirati-
on på Litteratursiden.dk. 
 
HUSK at du kan læse om de allernyeste krimier på krimimessen.dk, og møde forfatterne 
på dette års Krimimesse 6. + 7. april 2019 



Alderman, Naomi: Kraften 
Alhambra 2018. - 369 sider  
En kraft er vågnet i verdens teenagepiger; en evne til at give stærke elektriske stød. Langsomt 
vendes magtbalancen mellem kønnene på hovedet, og det der starter forsigtigt bliver startskud-
det til en verdensomspændende revolution. Men skaber de nye kvindelige magthavere et bedre 
samfund eller lader de sig korrumpere af den nyvundne magt?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Auður Ava Ólafsdóttir: Ar 
Batzer 2018  -  249 sider 
Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen, og rejser til et fjernt krigshærget land for at begå  
selvmord. Men på Hotel Silence inddrages han i genopbygningen af huset og byen, og langsomt  
vender han tilbage til livet  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Christensen, Lars Saabye:  Byens spor  (bind 1+2) 
Grif 2018 -  442 sider  
Familien Kristoffersen og deres naboer og bekendte fra ejendommen Kirkeveien 127 i Oslo bliver 
fulgt i efterkrigsårene 1948-1951. Det er en tid med håb og drømme, men også med sorg og  
modgang  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Davidsen, Leif:  Tag ikke imod en pølse i Moskva og andre historier 
Lindhardt og Ringhof 2018 -   281 sider 
Noveller. Ti historier om en række mennesker rundt om i verden, som befinder sig et afgørende 
sted i deres liv: en falleret forretningsmand, en forgældet spillefugl, en ufrivillig sexturist, en for-
blændet elsker, der vil gøre alt for sin nye kærlighed - og en aldrende kunstner, der har mistet  
sin inspiration  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Enger, Cecilie: Åndedrag 
Jensen & Dalgaard 2018   -  224 sider  
Lægen Carla Rudd er involveret i en dødsulykke, hvor hendes passager, en ung kvinde,  
omkommer. Ulykken sender Rudd ud i en dyb eksistentiel krise - kan hun tilgive sig selv?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Fastrup, Karen:  Hungerhjerte 
Gyldendal 2018-   276 sider 
Selvbiografisk roman om personlighedsforstyrrelsen borderline. Karens psykiske sygdom  
eskalerer og hun bliver indlagt på et psykiatrisk center. Med klip til barndomshjemmet i 1970'erne 
fortælles om at være i terapi  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Finn, A. J.:  Kvinden i vinduet 
Lindhardt og Ringhof  2018 -   424 sider 
Børnepsykologen Anna Fox lider af agorafobi og ser en dag sin nabo blive stukket ned. Men ingen 
vil tro hende. Hun kan mærke at folk omkring hende ikke taler sandt. Men hvem kan hun stole på?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Flint, Emma.:  Små døde 
People'sPress 2018-   342 sider 
I 1960'ernes New York findes to børn myrdet, og mistanken retter sig hurtigt mod moderen, der  
lever et liv med mange mænd og alkohol. Journalisten Pete Wonicke fascineres af sagen og ikke 
mindst af kvinden, hvis uskyld han påtager sig at bevise  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Førsund, Joachim.:  Ildværket 
Batzer 2018 -   248 sider 
Sandra på 14 år mister sin mor og må flytte ind hos en plejefamilie i et hus ved havet. En rørende 
fortælling om mødet mellem den gamle og den nye familie  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Garmark, David og Shephan :  Love city 
Kandor 2018  -  277 sider 
En dansk nødhjælpsarbejder efterforsker en mystisk malaria-lignende epidemi i tidligere Dansk 
Vestindien i en atmosfære tyk af revolutionære kræfter med USA og Trump lurende i kulissen  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



Grebe, Camilla:  Husdyret 
Lindhardt og Ringhof  2018  -  491 sider 
Krimi. Politibetjenten Malin vender tilbage til barndomsbyen for at opklare en gammel mordsag. 
Snart sker der et nyt mord, en politikollega forsvinder og en anden kollega bliver fundet i skoven 
med hukommelsestab  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Guldager, Katrine Marie:  Bjørnen 
Gyldendal 2018  -  271 sider 
Vibse, gymnasielærer i 50'erne, fyret fra gymnasiet pga. samarbejdsproblemer, datteren er flyttet 
og ægtemanden er en idiot. Hun flygter til deres hus i Sverige, og kommer under en snestorm til 
at stå ansigt til ansigt med sin indre frygt og vrede  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Harstad, Johan:  Max, Mischa & Tet-offensiven 
C&K 2018  -  1070 sider 
Den succesfulde teaterinstruktør Max Hansen emigrerede som 13-årig sammen med sin familie 
fra Stavanger til New York. Året var 1989, og i årene efter måtte Max kæmpe sig vej i verden, først 
med sjælevennen Mordecai, siden med billedkunstneren Mischa  
 
______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hastrup, Rasmus:  De ting der sker 
Screaming Books 2018  -  184 sider  
Ti noveller om absurde hændelser og sammenhænge  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Helle, Merete Pryds:  Vi kunne alt 
Lindhardt og Ringhof  2018  -  342 sider 
Merle vokser op i 1970'erne i Værløse. Hun har det svært i skolen og derhjemme, hvor familien  
er ved at gå i opløsning med en syg mor og en ustabil far  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



Hoem, Edvard: Høstkarl i himlen 
Hovedland 2018  -  327 sider 
Enkemanden Nesje arbejder som høstkarl på en gård, da han møder kærligheden i skikkelse 
af Serianna. Sammen får de tre børn, men barske og trøsteløse forhold tvinger børnene og 
mange af deres familiemedlemmer til rejse til det forjættede land Amerika  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Holm, Ben Q.: Asfalt og blomster 
Lindhardt og Ringhof  2018  -  391 sider 
I 1972 bliver den enlige mor Alice Hansen fundet myrdet i en gyde i København. Alice efterlader 
sig en lille søn, og mordet bliver aldrig opklaret  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hyman, Miles:  Shirley Jacksons Lotteriet 
Fahrenheit 2018  -  160 sider 
Tegneserie - graphic novel. I en lille amerikansk by er der tradition for at afholde et årligt  
lotteri. Præmien er én, man absolut ikke har lyst til at vinde  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jackson, Shirley.: Vi har altid boet på slottet 
Alhambra 2018  -  255 sider 
For seks år siden døde næsten hele familien Blackwood. Myrdet med gift. De overlevende var 
de to søstre Constance og Merricat samt deres gamle onkel. Men hvem myrdede størstede-
len af familien?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Jackson, Stina: Sommermørke 
Lindhardt og Ringhof 2018  -  303 sider 
I tre år har Lelle ledt efter sin datter Lina, der forsvandt, mens hun ventede på bussen. Nu er 
endnu en pige, der ligner Lina, forsvundet, og Lelle fatter håb  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



Jessen, Ida:  Telefon 
Gyldendal 2018  -  162 sider 
Lisa er tilknyttet en telefontjeneste, som ensomme og selvmordstruede mennesker kan ringe 
anonymt til. En aften ringer en desillusioneret og livstræt kvinde, som det viser sig, at Lisa  
kender fra år tilbage, hvor hendes 7-årige søn blev dræbt af en flugtbillist  
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Kehlmann, Daniel:  Du skulle være gået 
Lindhardt & Ringhof  2018  -   91 sider 
Et ungt par og deres datter søger roen og naturen i en lille hytte i bjergene. Men tingene tager 
en uventet drejning og det bliver alt andet end hyggeligt 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Kongstad, Martin:  Kongen der holdt op med at rødme 
Politiken 2018  -  427 sider 
I skyggen af sin dominerende far åbner gourmetkokken Magne vegetarrestauranten Olden-
berg. Men kan de høje ambitioner om michelinstjernerne kombineres med kærligheden?  
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 



Korsgaard, Thomas:  En dag vil vi grine af det 
Lindhardt og Ringhof  2018  -  312 sider 
Da Tues mor får tildelt en stor erstatningssum, tror hele familien af nu vil livet ude på landet 
blive bedre. Desværre skal der mere til for at få den dysfunktionelle familie på rette spor, og 
Tue opdager at der findes en verden udenfor den lille by hvor han er vokset op  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Krefeld, Michael Katz:  Mørket kalder 
Lindhardt og Ringhof  2018  -  353 sider 
Krimi. I jagten på en voldtægtsmand bliver politikommissær Cecilie Mars filmet i en afslørende 
situation. Snart er hun hvirvlet ind i et spil om afpresning og selvtægt - et spil med vidtrækken-
de og fatale konsekvenser  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Krogsøe, Jacob Holm:  Randvad 
Harksen Productions 2018  -  233 sider 
Hyret til at opklare et mysterium tilbage fra 1887, vikles Karl Johansen ind i et okkult plot i de 
mørke jyske skove i nærheden af Aabenraa ved landsbyen Randvad. Måske er det selve  
djævelen der er på spil  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Lemaitre, Pierre:  Flammernes farve 
Lindhardt og Ringhof 2018  -  494 sider 
1930'erne er et dårligt årti for Pericourt-familien, der rammes af en lang række ulykker, forræ-
deri og svindelnumre. For at hævne sin familietragedie udtænker familiens overhoved,  
Madeleine, en sindrig plan, der vil bringe alle hendes fjender til fald  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Mondrup, Iben:  Vi er brødre 
Gyldendal 2018  -  547 sider 
Brødrene Poul og Jens vokser op i Nordjylland i årene efter 2. Verdenskrig. Deres far deltog i  
modstandsbevægelsen, og hans oplevelser præger familien. Brødrenes forskellige opfattelse  
af familien og verden omkring dem truer med at splitte familien 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Morell, Alex Karl:  Glasnøglen 
Bindslev 2018  -  319 sider 
Kathrin er amatørornitolog. I forsøg på at finde ud af, hvorfor mange fugle opfører sig anderledes, 
kontakter hun miljøjournalisten Jesper. Med base i Thailand har han beskrevet et lignede fæno-
men. Snart jages de to af en hemmelig organisation over flere kontinenter  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Munksgaard, Torben: Johns saga 
Lindhardt og Ringhof 2018  -  191 sider 
75-årige John ser tilbage over et liv med konen Vera og tre børn. Den ene søn afbrød kontakten 
for mange år siden. Da Vera går bort, sætter John sig for at finde sønnen  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Murakami, Haruki:  Mordet på kommandanten   (bind 1+2) 
Klim 2018  -  423 sider 
En helstøbt og genkendelig Murakami fortælling med mystik, liv, død, kunst og kærlighed i fokus  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Mørk, Christian:  I gode hænder 
Gyldendal 2018 -  218 sider 
København, 1984. Da mobbeofferet Gustav kommer til healing i Agnes lejlighed, bliver hans  
nysgerrighed vakt, og han begynder at grave i hendes mørke fortid  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nesser, Håkan:  De venstrehåndedes forening 
Modtryk 2018 -  461 sider 
Krimi. Marten og Rejmus er lidt outsidere i skolen, men beslutter at danne en hemmelig klub  
af venstrehåndede, der langsomt udvides til en kvartet. Efter 20 år mødes de til en slags gen-
forening, der ender i mordbrand. Pensionerede Van Veeteren inddrages og får hjælp af svenske  
Gunnar Barbarotti  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ng, Celeste:  Små påsatte brande 
Hr. Ferdinand 2018  - 350 sider 
Mia er kunstner og rejser rundt med sin datter. En dag kommer hun til byen Shaker Heights, og  
slår sig ned. Her møder hun familien Richardson, og mødet bliver skelsættende for alle parter  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 



Niemi, Mikael:  At koge bjørn 
Modtryk 2018  - 427 sider 
På baggrund af den virkelige historie om vækkelsespræsten Lars Levi Læstadius, fortælles om 
række dramatiske mord i den lille Nordsvenske by Pajala i 1800 tallet 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nors, Dorthe.:  Kort over Canada 
Gyldendal 2018 – 136 sider 
Noveller. Dansk novellesamling om menneskelige længsler og afgrunden lige foran vore fødder 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
O'Farrell, Maggie: Det rette sted  
House of Words  2018– 429 sider 
Den franske skuespiller Claudette og hendes amerikanske lingvistmand Daniel lever det stille liv 
 i Irland med deres små børn. Hvilke valg har de truffet gennem livet? Hvilke usandheder og  
fortielser har gjort dem og deres familiemedlemmer til dem, de er?  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Orange, Tommy:  Der, der 
Politiken 2018 – 281 sider 
Om 12 personer med indianske rødder, hvis liv krydses på fatal vis til den store indianske danse-
fest, Powwow, i Oakland. Inden da hører vi om den sorg og kærlighed de 12 personer har gennem-
levet i deres liv, og som leder op til festen  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Pape, Morten:  Guds bedste børn 
Politiken 2018 – 437 sider 
En ung mand bliver dræbt på Holmbladsgade på Amager af to andre unge. Nogen tror motivet 
er racistisk, andre at det er umotiveret vold. Men helt sikkert er det, at alle implicerede har et hårdt 
liv  
 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 



Parry, Ambrose:  Al kødets gang 
Modtryk 2018 – 395 sider 
Krimi. I viktoriatidens Edinburgh involveres en medicinstuderende og en tjenestepige i en  
mordsag, og de må arbejde sammen til trods for deres dårlige kemi. De får hjælp af lægen  
James Simpson, der forsker i anæstesi og laver medicinske eksperimenter  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Picoult, Jodi:  Det store i det små 
Cicero 2018 – 478 sider 
Den sorte barnesygeplejerske Ruth anklages for mord på et spædbarn. Den efterfølgende  
retssag og de komplikationer, den medfører, har dybe rødder i det amerikanske samfund  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ravn, Malene:  I dine øjne 
Gyldendal  2018– 471 sider 
Erik har i 1930'erne og 1940'erne en hård opvækst i Aalborg som søn af en ung ugift kvinde og en 
kineser, der ikke vil kendes ved ham. Senere flytter han til København, hvor hans mål er at skabe 
en tryg ramme for sig selv og sin lille familie  
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Richardt Beck, Hanne:  For enden af perronen 
Gyldendal 2018  - 458 sider 
Ulykkelige, berusede, midaldrende Peter står på perronen, klar til at gøre en ende på det hele. I  
tilbageblik får vi historien om hans ungdom og voksenliv  
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Riebnitzsky, Anne-Cathrine:  Smaragdsliberen 
Lindhardt og Ringhof  2018  - 327 sider 
Jødedom, islam, kristendom og ateisme mødes i historien om smaragdsliberen Pierre, der har  
en nærdødsoplevelse. Hans datter Zara er kunsthistoriker på en farlig rejse i Georgien og hans 
bedste ven frygter for sit radikaliserede barnebarn  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



Rooney, Sally:  Samtaler med venner 
Rosinante 2018;  -  331 sider 
21-årige Frances er universitetsstuderende og spoken word kunstner. Da hun og exkære-
sten Bobbi møder ægteparret Melissa og Nick, opstår der et skæbnesvangert menage- 
a-quatre mellem de to par. I takt med at Frances forhold til Nick udvikler sig, smuldrer  
hendes facade 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Roy, Arundhati: Ministeriet for den ypperste lykke 
Rosinante, 2018. - 488 sider  
I Delhis gamle bydel fødes den længe ventede søn Aftab som hermafrodit. Hendes historie 
væves senere sammen med Tilos, på den gravplads, Aftab, nu Anjum, har gjort til sit hjem. 
En panoramisk mosaik over den nyere indiske historie  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 



Sandberg, Kristina:  Liv for enhver pris 
Modtryk 2018  - 566 sider 
Husmoderen Maj forsøger at få sit og sin families liv til at hænge sammen. Men hun har 
rigeligt med daglige udfordringer i teenagebørnenes oprør, ægtemanden Tomas' alkohol-
misbrug og de daglige, huslige gøremål.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Schmidt, Palle:  De efterladte 
Calibat 2018  -  229 sider 
Krimi. Hauge er lige kommet ud af fængslet og skylder rockerkongen Bjarke en tjeneste. 
Han skal finde ud af, hvem der her slået Bjarkes nevø ihjel. Men i lokalsamfundet er der  
ingen, der siger noget 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Shamsie, Kamilla:  Vores elskede 
Politiken 2018  - 248 sider 
Isma gør alt for at hun selv og hendes yngre søskende tager afstand fra deres far, der var 
jihadist, og lever som integrerede muslimer i London. Mens Isma og søsteren Aneeka er  
optaget af studieliv, tiltrækkes broren Parvaiz af Islamisk Stat  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Spit, Lize:  Det smelter 
Rosinante 2018  - 505 sider 
En ung kvinde fra en dysfunktionel familie kæmper for at lægge barndommens dystre op-
levelser bag sig. For at komme videre med sit liv, tager hun til en genforeningsfest og står 
ansigt til ansigt med fortiden 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Starnone, Domenico:  Bånd 
C&K 2018  - 189 sider 
Italiensk ægteskabsdrama med et livslangt perspektiv fra 60'ernes komplekse samlivs-
former. Hvilke omkostninger har utroskab ind i et livslangt ægteskab for ægtemanden,  
hustruen og for børnene?  
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Starnone, Domenico:  Drilleri 
Grif 2018  - 211 sider 
En underfundig roman om den 75-årige kunstner Daniele og hans livlige og gammelkloge 
4-årige barnebarn Mario, der skal passes et par dage, mens hans forældre er bortrejst  
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Stein Jesper:  Solo 
Politikenl 2018  - 405 sider 
Krimi. Axel Steen har forladt politiet og står nu for den personlige sikkerhed hos erhvervs-
manden Zorn. Et mord i Urbanplanen og en kidnapning tvinger dog Steen til at bruge sine 
gamle færdigheder. Vicky Thomsen møder modstand fra PET under mordefterforskningen  
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 



Steinar Bragi:  Kata 
Gyldendal 2018  - 422 sider 
Kata er vred. Hendes datter er myrdet og voldtaget, og ingen gør noget ved det. Kata ser 
en krig mod kvinder og melder sig som kriger  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Vigan, Delphine de:  De loyale 
People'sPress  2018  -  187 sider 
Franske Théo og Mathis på 12 år er i færd med at bevæge sig ud på en farlig vej med druk i 
skoletiden. Deres lærer Hélène fornemmer at noget er galt, men får ikke hjælp af forældre 
eller kolleger  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Walters, Minette: De sidste timer 
Modtryk 2018  -  555 sider 
Da pesten, Den Sorte Død går i land i det sydlige England i 1348, flygter de der kan. Endnu 
flere smittes og dør, men en lille gruppe mennesker forskanser sig i frivillig isolation under 
Lady Annes ledelse på godset Develish  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ward, Jesmyn: Syng, levende og døde, syng 
Hr. Ferdinand 2018  -  299 sider 
Leonie tager sine modstræbende børn, 13-årige Jojo og 4-årige Kayla, med på biltur i sta-
ten Mississippi for at hente børnenes far Michael, der løslades fra fængsel. Turen byder på 
udfordringer for både levende og døde  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

99.4 Winding Alberte 
Winding, Alberte: Kastevind 
Rosinante 2018 -  141  sider 
Sangskriver og tekstforfatter Albert Windings erindringsglimt fra barndommen. Hun  
fortæller om at navigere mellem voksne der er optaget af deres eget. Om sårbare  
venskaber, drenge og det første kys - og om at miste sin mor og være alene med sin sorg  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Wingate, Lisa:  Inden vi blev jeres 
Cicero  2018  -  396 sider 
I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med sine yngre søskende på familiens husbåd på  
Mississippi-floden. Senere ender børnene på et børnehjem, hvor Rill må kæmpe med at 
holde modet oppe og søskendeflokken samlet  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Østerfelt, Frances Andreasen:  Marie Curie - et lys i mørket 
Cobolt 2018  -   ca. 130 sider 
Tegneserie - graphic novel om Marie Curies (1867-1934) liv og forskning, og hvordan hun 
blev den første kvindelige modtager af Nobelprisen i fysik for sin forskning i radium 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Øyehaug, Gunnhild:  Knuder 
Rosinante 2018  -  245 sider 
Korte noveller om livet og menneskers ageren med hinanden og sig selv. Realistiske hver-
dagshistorier med surrealistiske elementer  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Aakeson, Kim Fupz:  Bådens navn 
Gyldendal 2018  -  242 sider 
Susse er ikke helt tilfreds med sit ægteskab med Mogens. Han køber en båd og drukner 
ved en ulykke. Susse begynder at drikke hver dag og smider Mogens' ting ud  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 



Thomas Behrmann 
Jeg læser mange genrer, men når jeg kan se mit snit til det, kaster jeg mig meget 
gerne over katastroferomaner eller et godt gys. Derudover er jeg ret begejstret 
for japanske og islandske forfattere og for alt med et mystisk, magisk og overna-
turligt twist.  
 
Nina Wegner 
Jeg læser mest dansk og nordisk litteratur, men jeg elsker også den store brede 
roman, som kan åbne mine øjne for andre kulturer. Jeg siger også ja til krimi og 
spænding, særligt hvis der er fokus på det sociale og psykologiske. Jeg elsker at 
høre lydbøger, gerne noveller og klassikere 
 
 
 

Lida Wengel 
Som medarrangør af Krimimessen bliver der slugt en del krimier, og jeg læser 
med  stor fornøjelse både de danske og de udenlandske. Udover krimier bliver det 
også til en roman eller to, gerne af danske forfattere 
 
 
Karin Hviid 
Jeg læser romaner og noveller om mennesker, om deres forhold til sig selv, deres 
familier og deres omverden. En gang i mellem sniger der sig også en biografi ind i 
min læsning. Bøgerne kan være meget forskellige stilistisk, men de skal være  
skrevet i et sprog, som er medvirkende til den gode læseoplevelse 
 
 
 

 
Jette Holst 
Når det kommer til bøger, synes jeg selv, at jeg har en bred smag. Jeg læser f.eks. 
gerne både historiske romaner såvel som science fiction, ligesom jeg ikke går af 
vejen for at læse tegneserier. Det, jeg læser mest af, er nok gys og thrillers, men 
jeg holder også meget af at slappe af med en god ’dame’- eller slægtsroman.  
Det bliver også til lidt faglitteratur samt biografier, og så kan jeg også en gang i 
mellem snuppe en god børnebog, så jeg har noget at anbefale mine niecer. 
 
Vibeke Johansen 
På grund af Krimimessen læser jeg en masse krimier, og det er jeg meget glad 
for. Jeg forsøger dog at lade hver anden bog jeg læservære en ikke-krimi. Det går 
nu også meget godt, for jeg hører en del lydbøger, og det er sjældent krimier. Jeg  
elsker de store amerikanske romaner: Franzen og Irving hører til favoritterne. 
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