Mortensen, Henning, f. 1939
Kvinden i korshæren
Gyldendal, 2015. - 158 sider
Den stærkt ordblinde Frida Hansen reparerer puslespil i Kirkens Korshær mens
hun kurtiseres af kollegaen Søren Quickborn Madsen og genboen, den
afskedigede politimand, Henry Petersen
Vinn Nielsen, Bent
Den svævende tankbestyrer
Gyldendal, 2014. - 245 sider
Magnus er tankbestyrer et sted i Vendsyssel, hvor udviklingen er kørt forbi. Han
funderer over tilværelsen sammen med sine få ansatte og kunder

Gammelgaard, Per
Den frie købmands søn : Ormslev saga
Hovedland, 2010. - 228 sider, illustreret
Vi er i begyndelsen af 1960'erne med handelskrig mellem købmanden og
Brugsen. Den ca. 14-årige købmandssøn Frank Nygaard er arbejdsdreng i butikken
og han starter en reklameradio for at hjælpe faderen. Frank er lidenskabeligt
optaget af musik, men interesserer sig også for de andre landsbybeboere i
Ormslev ved Århus og så småt også en pige
Nygaard, Mads
Frø : roman
People's Press, 2015. - 313 sider
Knudemanden og frømandssoldaten Fritjof er i et dysfunktionelt ægteskab med
Solveig fra Hirtshals. Deres barn Svend får ingen god barndom, og det giver
senere stof til Svends børnebog, som hans egen datter ikke bryder sig om
Pilgaard, Stine
Min mor siger
Samleren, 2012. - 167 sider
Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)kæreste. Hun
flytter hjem i præstegården til faderen. Med megen selvironi berettes om den
dominerende mor, byture med veninden og besøg hos lægen
Nors, Dorthe
Minna mangler et øvelokale
Samleren, 2013. - 91 sider
I prosalyrisk form fortæller den lille roman om en ung kvindes søgen efter
selvværd og identitet. Minna bor i København, er komponist og mangler et
øvelokale. Kæresten Lars har gjort det forbi og alt ser ud til at lykkes for
veninderne

Nors, Dorthe
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
Loe, Erlend
Doppler : roman
Gyldendal, 2005. - 175 sider
Doppler, som er en velfungerende borger, beslutter pludselig, at han må finde sig
selv, opgiver job og ægteskab og flytter ud i skoven omkring Oslo for at finde sig
selv, i selskab med en elgkalv og i pagt med naturen, mens han tænker over
udviklingen i samfundet og hans eget ægteskab
Safier, David
Dårlig karma
Bazar, 2012. - 294 sider
Kim er en succesfuld tv-vært, der glemmer mand og barn i farten. Den aften, hun
vinder en stor pris, dør hun samtidig, da et stykke af en rumstation rammer
hende i hovedet. Hun reinkarneres som myre og må nu gennemleve en lang
række liv som myre, marsvin og hund, mens hun langsomt bliver klogere på de
vigtige ting i livet
Hallgrímur Helgason
Lejemorderens guide til et smukt hjem
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 222 sider
Toxic er en hårdkogt serbisk lejemorder, som må flygte fra New York, da han for
alvor har klokket i det. Han ender ved et uheld i Reykjavik, hvor han giver den
som karismatisk tv-præst. Det holder naturligvis ikke i længden, og pludselig er
gode råd dyre, da Toxic bliver indhentet både af kærligheden og fortiden
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