
Dan Rhodes: Guld
Tiderne Skifter, 2008. - 183 sider

Japanske Miyuki tager hvert år på afslapningsferie i en walisisk 
afkrog. En dag får hun et indfald, der sætter den lille by på den 
anden ende.

”Sød lille sag, hvor man møder nogle sære og skæve  
typer i den lille by i Wales. Hovedpersonen er noget  
for sig, og let at holde af” Heidi

Simon Fruelund: Pendlerne 
Gyldendal, 2014. - 185 sider, illustreret

Morgentoget med pendlerne arbejder sig henover Sjælland 
mod Østerport. De har forskellig baggrund og forskellige 
tanker denne vintermorgen i toget. Eneste fællesnævner er 
pendlertilværelsen.

”Det er ligesom at sidde i toget og lave historier om de 
andre i kupéen - bare med Fruelunds skarpe blik og pen. 
Sublimt!” Heidi

Dorrit Willumsen: Dage med slave
Gyldendal, 2008. - 130 sider

Henny, 57 år og fraskilt ejendomsmægler, lever et ukompliceret 
liv. Men så kommer hun til at købe en ung kvinde som slave 
- pæredansk til 50 kr. kiloet. Og hverdagen er ikke længere så 
ukompliceret!!!

”Det er en meget original og anderledes historie, Dorrit Willumsen har 
begået. Og så er den skrevet med et sprogligt overskud, som gør  
læseoplevelsen helt unik” Pernille, Litteratursiden.dk

Michel Faber: De 199 trin 
Gyldendal, 2005. - 117 sider

Da arkæologen Sian, under en udgravning i Whitby, møder 
Mack, opstår der et tøvende bekendtskab, som en gammel 
mordgåde de to afdækker gør mere intenst. Men Sians  
melankoli og tungsind gør at forholdet ikke holder.

”...en lille bog, men den har så mange strenge at spille på og så mange 
lag, at jeg tror, jeg lige læser den en gang til” Marianne, Litteratursiden.dk
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Dorthe Nors: Spejl, skulder, blink
Gyldendal, 2016. - 191 sider

Sonja er single og fra Vestjylland men er havnet i København 
som ung. Nu er hun i fyrrerne og prøver at tage et kørekort, men 
det er svært at lære at skifte gear. Samtidig føler hun sig ikke 
rigtig hjemme i sit liv og langt fra familien og sin oprindelse.

”Dorthe Nors har ligesom Helle Helle blik for absurditeterne i 
hverdagen, og hun behandler dem med kærlighed og humor. 
Skøn bog med passager der får en til at grine højtlydt” Mette

Malene Ravn: Mia
Gyldendal, 2016. - 151 sider

Mia har siden barndommen forsøgt at beskytte sin storesøster. 
Da søsterens voldelige kæreste igen slår hende, tager Mia sin 
søster med hjem for bedre at kunne passe på hende. Men det er 
ikke muligt at skjule sig for hverken omverdenen eller fortiden.

”Jeg er rystet og dybt berørt efter at have læst denne lille roman med  
meget på hjerte. Wow siger jeg bare!” Line, Litteratursiden.dk

Kamilla Hega Holst: Sort
Samleren, 2012. - 193 sider, illustreret

37-årige Sanne er meget fed. Hendes kæreste Jesper feder  
hende op og tænder seksuelt på hendes meget store krop.  
De er flyttet ind hos Sannes far, der er ved at dø af kræft.  
Mens faderens krop svinder ind, vokser Sannes.

”Det er spændende at få et indblik i en verden der er så frem-
med for mig, og forfatterens sprog er tilpas sarkastisk og let, 
så selv de mest ulækre, udpenslede detaljer er udholdelige at 
læse” Heidi

Katrine Grünfeld: Stormskader
Gyldendal, 2015. - 108 sider

I et sommerhus sidder en kvinde alene væk fra den familie,  
som hun har sat så højt, at hun har tabt sig selv. Hun raser,  
sover, drikker og bader nøgen - alt sammen for at finde sig  
selv og en form for fred.

”Grünfeld har begået endnu en fin lille roman – denne gang om den 
knapt så flatterende side af moderskabet og om ikke at kunne finde plads 
til sig selv i kernefamilien...” LIne, Litteratursiden.dk

Helle Helle: Hvis det er
Samleren, 2014. - 143 sider

To løbere render ind i hinanden i en stor jysk skov. De er faret 
vild og kommer til at tilbringe to dage sammen i den vilde 
danske natur.

”Jeg er vild med denne lille roman der foregår i Rold Skov. 
Helle Helle er så god til at få øje på de små ting i hverdagen  
og præsentere dem i det stramt komponerede sprog. Og så er 
der også den tørre, underspillede humor...” Lone

Karen Blixen: Babettes gæstebud
Gyldendal, 2006. (originaludg. 1952) - 84 sider.  

Babette, flygtning fra Frankrig, lever i 14 år som husholderske 
hos to aldrende provstedøtre i en lille norsk fjordby. En dag  
skaber hun ved hjælp af en lotterigevinst et vidunderligt måltid 
for menigheden.

”...let tilgængelig og hurtigt læst - sanselig som en feriedag - men bliver ved 
med at give stof fra sig, uanset hvor mange gange den læses og genlæses.” 
Anmeldelse fra Litteratursiden.dk

Kristina Nya Glaffey: Mor og Busser 
Gladiator, 2014. - 119 sider, illustreret

Set gennem et barns undrende øjne og i en humoristisk og 
kærlig tone, fortælles om en familie, der består af to mødre  
og om deres hverdag, samtaler, meninger og handlinger.

”Virkelig skøn roman, hvor barnefortællerens uskyld giver 
anledning til mange sjove iagttagelser, og giver et indblik i 
hverdagen i en regnbuefamilie”. Mette

Jens Blendstrup: Luskefisefortællinger
Samleren, 2014. - 120 sider

Jens er barn med Neger Thomas, Klunke og Mumi i Århus  
i 1970’erne. Om sommeren ligger de rundt omkring bag  
hegnene og gemmer sig for ikke at blive sparket i dåsen.

”Blendstrup kan fortælle gavtyvehistorier som ingen anden,  
og man kan bare lade sig underholde af disse historier og  
genkendelige miljø- og tidsbeskrivelser” Heidi
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