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Den familie, den familie 

 

  
 

Jessen, Ida, f. 1964 
Doktor Bagges anagrammer 
Gyldendal, 2017. - 156 sider 
 
Thyregod, sidst i 1920'erne. Lægen Vigand Bagge er dødeligt syg, og om natten 
skriver han og tænker tilbage på sit liv. Ikke mindst på sin mor, sit virke som læge 
og sit ægteskab. 

 
 

Gulliksen, Geir 
Historie om et ægteskab 
C&K, 2017. - 183 sider 
 

Timmy og Jon har været lykkeligt gift i 20 år, de har to børn og et godt 

liv. En helt almindelig dag møder en af ægtefællerne en anden, bliver 

forelsket og ender med at bryde det trygge familieliv de har bygget op 

sammen. 

 
 

Hjorth, Vigdis 
Arv og miljø 
Turbine, 2017. - 332 sider 

 

Da faderen dør, blusser arvestriden op blandt fire søskende og deres 

mor. Den ene søster, Bergljot, og broderen har brudt med familien på 

grund af faderens seksuelle overgreb, men resten af familien vil ikke 

anerkende, hvad der er sket. 

 
 

Ravn, Malene, f. 1971 
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. 

 

 
 

Lunding-Sørensen, Anne-Sophie 
Happy ending 
Gyldendal, 2016. - 210 sider 

 

Den 39-årige, stærkt overvægtige Elvira arbejder sort på et bordel som 

telefondame og spiser sine sorger væk. Men en dag ændres hendes liv 

for bestandigt, da en prostitueret forsvinder og en stamkunde vil have 

Elviras hjælp. 

 



 
 

Tellerup, Malte, f. 1989 
Markløs 
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 160 side 

 

I en foranderlig natur vandrer de to brødre Malte og Emil hen over Fyn. De går nye 
veje og forsøger at komme overens med familiens historie. 

 
 

Dicker, Joël 
Bogen om Baltimore-familien 
Rosinante, 2016. - 469 sider 

 

Marcus' egen middelklassefamilie er ikke nær så tiltrækkende som 

onklens familie i Baltimore - velhavende, overskudsagtig og med plads til 

Marcus. Sammen med sine fætre er han lykkelig som en del af den 

tætte, uovervindelige Goldman-trio. Intet kan gå galt. 

 
 

Gentry, Amy 
Aldrig glemt 
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 300 sider 

 

Hvad sker der i en familie, når en ung kvinde pludselig står på dørtærsklen og 
hævder at være deres forsvundne datter Julie, der blev bortført otte år tidligere? 
Eufori og glæde afløses af nagende tvivl. Hvem er hun, Julie? 

 

Gendigtninger  
 

 
 

Atwood, Margaret 
Hekseyngel : et genbesøg i William Shakespeares Stormen 
Modtryk, 2016. - 311 sider.  

 

Felix Phillips er en stjerneinstruktør, der har mistet alt. Han er endt 

ensom og glemt i en faldefærdig lade, men efter 12 års eksil får han job 

som lærer i et nærliggende fængsel og pludselig er den længe ventede 

hævn inden for rækkevide. 

 

Historiske romaner 
 

 
 

Cleave, Chris 
Alle tapre bliver tilgivet 
Hr. Ferdinand, 2016. - 485 sider 

 

Vi er i London i starten af 2. verdenskrig, hvor Mary North melder sig til 

tjeneste og bliver lærer indtil næsten alle børn evakueres. Tilbage er de, 

ingen vil have i pleje, men som hun tager sig af, samtidig med hun skal 

finde sig selv i et kompliceret kærlighedsliv. 



 
 

Goodwin, Daisy 
Victoria 
Politiken, 2017. - 393 sider 

 

18 år gammel bliver Victoria dronning af England i 1837. Men det er ikke 

let, når der er mange stærke kræfter, som vil bestemme over hende og 

især have hende gift i en fart. 

 

Noget der ligner Jojo Moyes  
 

 
 

Colgan, Jenny, f. 1972 
Rosie Hopkins' søde drømme 
Cicero, 2017. - 461 sider 

 

Rosie forlader sit travle liv i London for at hjælpe sin syge tante i den lille 

by Lipton. Tantens gammeldags slikbutik og landsbyens hjertevarme 

indbyggere får hende til at genoverveje sit liv. 

 

Dillon, Lucy 
En lille god gerning 
Bazar, 2017. - 479 sider 
 
En ung kvinde køres ned foran Libbys hotel, og pådrager sig 

hukommelsestab. Libby tilbyder at tage sig af hende, og denne venlige 

handling sætter gang i en kæde af livsændrende begivenheder. 

 

Gode serier  
 

 
 

Archer, Jeffrey 
Hvor der er vilje 

Lindhardt og Ringhof, 2016. - 442 sider 

 

Harry klarer sig godt på trods af en fattig opvækst. Sandheden om hans 

fars død, får dog vidtrækkende konsekvenser. Roman om klasseforskelle, 

familiehemmeligheder og kærlighed i mellemkrigstidens England. 

 
 

Gardam, Jane 
Imperiets mand 
Modtryk, 2016. - 343 sider. - (Gamle Filth, 1) 

 

Enkemanden Sir Edward Feathers ser tilbage på sit liv som kolonibarn og 

succesfuld advokat i Hong Kong under det Britiske Imperium. Et 

begivenhedsrigt liv udfolder sig med alle sine glæder og sorger. 



 
 

Larsen, Britt Karin, f. 1945 
Der vokser et træ i Mostamägg 
Gyldendal, 2016. - 173 sider. - (Folket i Finnskogen, 1. bind) 

 

Skovfinnerne bor i de dybe skove på grænsen mellem Norge og Sverige, 

de lever i pagt med naturen med bjørnejagt, magi, overtro og stærkt 

sammenhold. Vi følger bl.a. den unge Lina, der er på flugt med sin 

nyfødte og eneboeren Taneli, der møde. 

 

Familie- og slægtsromaner – dengang og nu  
 

 
 

Wung-Sung, Jesper 
En anden gren 
Rosinante, 2017. - 553 sider 

 

Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens 

kinesiske oldefar San Wung Sung og danske oldemor Ingeborg  

Danielsen. 

 
 

Helleberg, Maria 
Kvinderne fra Thy 
Samleren, 2016. - 381 sider 

 

Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, der tager kampen op for at 

få et bedre liv på landet i Thy omkring år 1900. 

 
 

Haller, Bent 
Abelone på Bangsbo 
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 366 sider 

 

EDen unge Abelone kommer i huset på godset Bangsbo i Nordjylland i 

slutningen af 1890'erne. Godset er samlingspunkt for datidens store 

danske kunstnere og her kan alting ske. 

 
 

Westö, Kjell 
Den svovlgule himmel 
Batzer, 2017. - 525 sider 

 

En forfatter tænker tilbage og fortæller om sit liv i Helsingfors fra 1969 

og frem. Som 10-årig bliver han ven med Alex og senere forelsket i 

søsteren Stella. De tilhører en overklassefamilie, og mødet får betydning 

for resten af hans liv.  



 
 

Guldager, Katrine Marie 
En uskyldig familie 

Politiken, 2016 i.e. 2017. - 298 sider 

 

Fra en oprørsk opvækst i en venstreorienteret sydfynsk familie opnår 

Frederik succes på det brølende finansmarked i USA. Drømmen er 

opnået, men usikkerhed, skyldfølelse og tvivl i forhold til forældre og 

søskende lægger sig som en spændetrøje omkring ham. 

 
 

Helle, Merete Pryds 
Folkets skønhed 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 428 sider 

 

Marie vokser op på Langeland i 1930'erne i et forarmet miljø, der ikke 

levner mange muligheder for de unge, som ønsker sig et andet liv end 

forældregenerationen. Ægteskabet med Otto bliver et springbræt til 

storbyen og fremskridtet. 

 
 

Jacobsen, René, f. 1952 
Dengang vi var os 
Tiderne Skifter, 2017. - 463 sider 

 

Kollektivroman om en række beboere fra et arbejderkvarter i 

København, der i takt med samfundsudviklingen oplever opbrud og 

velstand, men også nye og anderledes fællesskaber. 

 

Ackebo, Lena 
Verdens smukkeste mand 
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 397 side 

 

De to søstre Mona og Barbro har ikke andet tilfælles end en mellemgod 

opvækst, som de heller ikke helt har oplevet på samme måde. For at 

komme tættere på hinanden rejser de to sammen til Mallorca og efter en 

uge under sydens sol er ingenting, som det var, da de tog afsted. 

 

Nogle af årets bestsellere 
 

 
 

Holst, Hanne-Vibeke 
Som pesten 
Gyldendal, 2017. - 685 sider 

 

Som nyansat læge i WHO i Geneve får danske Karoline Branner sin sag 

for, da der udbryder en dødelig influenzapandemi. Hun må kæmpe en 

hård kamp mod politiske intriger, medicinalindustrien og sin egen mand. 



 
 

Egholm, Elsebeth 
Jeg finder dig altid 
Politiken, 2017. - 423 sider 

 

Krimi. Den århusianske læge Rina er klatrer og udsmykker i 

hemmelighed høje bygninger om natten. En ung klatrer bliver dræbt og 

Rina overfaldet, men for at bevare sin anonymitet kontakter hun ikke 

politiet. Pludselig er Rina en brik i et livsfarligt spil 

 
 

Kepler, Lars 
Kaninjægeren 
Gyldendal, 2016 i.e. 2017. - 575 sider 

 

Krimi. I Stockholm dræber en spree killer den ene 50-årige mand efter 

den anden på de mest voldsomme måder. Hvorfor og hvad er 

sammenhængen? Tidligere kommissær Joona Linna bliver midlertidigt 

løsladt fra et lukket fængsel for at bistå politiet i et voldsomt kapløb med 

tiden. 

 
 

Nesbø, Jo 
Tørst 
Modtryk, 2017. - 523 sider 

 

Krimi. I Oslo bliver unge kvinder dræbt og deres blod drukket. Tidligere 

politiinspektør Harry Hole bistår med politiet med sagen, hvor den 

blodtørstige gerningsmand viser sig at have et personligt regnestykke at 

gøre op med Hole. 

 
 

Guillou, Jan 
1968 
Modtryk, 2017. - 407 sider. - (Det store århundrede, 7) 

 

Som nyuddannet jurist med politisk engagement har Eric Letang i 1968 

travlt med at passe sit job som advokatfuldmægtig i Stockholm og 

diskutere Vietnamkrigen. Tidens strømninger synes dog ikke at påvirke 

resten af hans familie synderligt. 

 

Uden for nummer 
 

 
 

Strøksnes, Morten A. 
Havbogen eller kunsten at fange en kæmpehaj fra en gummibåd på et stort hav 
gennem fire årstider 
Don Max, 2017. - 394 sider, illustreret 

 

Forfatteren og hans kunstnerven vil fange en grønlandshaj ved Lofoten. 

Med essayistiske afsnit om havet, dets opståen, hvaler, fiskeri, 

videnskabsfolk og naturhistoriske emner. 

 

 
 



Fantasifulde fortællinger  
 

 
 

Ramsland, Morten 
Æg 
Rosinante, 2017. - 268 sider 

 

Fabulerende fortælling om en slægt hvis skæbne er uløseligt forbundet 

med et guldæg. 

 
 

Reuter, Bjarne 
Englene i Avignon 
Gyldendal, 2016. - 430 sider 

 

I 1313 påbegynder pave Clemens V en farefuld pilgrimsrejse fra Avignon 

mod broen Ponte il Duce, for at rense sin krop for en modbydelig 

ondskab. Med på rejsen er bl.a. fem messedrenge, en læge, og en 

eksorcist - men snart begynder rejsemedlemmerne at dø én efter én. 

 

Familie- og slægtsromaner  
 
 

 
 

Rickloff, Alix 
Hemmelighederne på Nanreath Hall 
HarperCollinsNordic, 2017. - 382 sider 

 

Kitty er datter af en Jarl. Hun ønsker sig frihed til at tegne frem for den 

fremtid med mand og børn, som hendes strenge forældre ser for sig. 

Under 1. verdenskrig danner de mange tumultariske begivenheder 

baggrund for Kittys liv, og hendes valg har vidtrækkende konsekvenser 

for hendes datter, Anna, der oplever sine egne traumer, svigt og håb 

under 2. verdenskrig 

 
 

Shattuck, Jessica 
Kvinderne på slottet 
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 383 sider 

 

Efter et mordforsøg på Hitler, bliver Marianne von Lingenfels mand 

henrettet. I 1945 indfrier hun sit løfte til sin mand og åbner slottets døre 

for 2 andre enker og deres børn, men der er mange hemmeligheder 

mellem kvinderne 

 
 

Webb, Katherine, f. 1977 
Det forbudte barn 
Cicero, 2017. - 443 sider 

 

Dramatisk roman om pigen Stær og kvinden Rachel, der begge savner 

en forsvunden kvinde i 1800-tallets England. Deres fortid indeholder 

store hemmeligheder, som de sammen opklarer 



 
 

Jón Atli Jónasson 
Børnene i Dimmuvík 
Løvens Forlag, eksp. NBC, 2017. - 53 sider 
 
Ved sin brors begravelse tænker en gammel kvinde tilbage på deres 

fælles barndom, som var præget af stor fattigdom og tragedier, som tog 

det lidt fra dem, de havde. 

 

 

 

De kære mødre  
 

 
 
 

Strout, Elizabeth 
Mit navn er Lucy Barton 
Gyldendal, 2017. - 183 sider 
 
Om en fattigdomsramt barndom i USA's midtvest og det til tider, svære 
kærlighedsforhold mor og datter i mellem. 

 
 

Hoff, Kasper 
Rygtet om hendes død 
Modtryk, 2017. - 230 sider 

 

Hjerneforskeren Beate Nielsen lider af en uhelbredelig kræftsygdom. Hun 

genskaber sin hjerne digitalt inden sin død. Herefter "lever" hun videre i 

en urne med en højttaler, til stor frustration for sønnen Morten, hvis liv 

ændrer sig radikalt efter moren død. 

   

 

 

Psykologisk spænding 
 

 
 

Durrant, Sabine 
En uskyldig løgn 
Gad, 2017. - 324 sider 

  

Paul inviteres af en gammel bekendt med på familieferie til en græsk 

ferieø, men noget lurer under overfladen og snart fanges han i sit eget 

spind af løgne. 

 
 

Musso, Guillaume 
Opkald fra en engel 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 409 sider 

 

Ved et sammenstød i en amerikansk lufthavn, får Madeline og Jonathan 

forbyttet deres mobiltelefoner. De falder begge for fristelsen til at 

undersøge den andens privatliv. Snart er de så optagede af hinandens 

hemmeligheder, at det ændrer deres egne liv. 



 
 

Mackintosh, Clare 
Jeg ser dig 
Aronsen, 2017. - 425 sider 

 

Psykologisk thriller, hvor en række personlige annoncer kædes sammen 

med en række mord og voldtægter på kvinder i London. 

 
 

Lapena, Shari 

Naboparret 

Gyldendal, 2016. - 302 sider 

 

Anne og Marco er til en lidt våd middag hos naboparret, mens deres seks 

måneder gamle datter er alene hjemme. De skiftes til at tjekke hende, 

men da middagen slutter, er hun væk, og der er ingen spor. Mistanken 

falder på forældrene, men hvad er der sket? 

 

Noveller 

 

 
 

Hørslev, Lone 
En ordentlig mundfuld 
Rosinante, 2017. - 207 sider 
 

Noveller hvor man møder en række mennesker der er i en slags 

overgangsfase eller livskrise, oftest i forbindelse med afslutningen på et 

parforhold. 

 
 

Goul, Nanna 
Erle perle 
Rosinante, 2017. - 158 sider 

 

Noveller. Elleve fortællinger fyldt med mennesker, der forsvinder eller 

bevæger sig nye steder hen, virkeligheder, der forskubber sig og 

grænser, der opløses eller udviskes. 

 
 

Kender du? 

 

 
 
 



 


