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Mathilde Walter Clark
Lone Star
”Siden jeg var i tyverne, har jeg vidst 
at jeg en dag ville blive nødt til at 
skrive om min far. Måske har jeg 
vidst det i længere tid, måske har 
jeg vidst det siden jeg første gang 
besøgte ham og hans familie i St. 
Louis.”

Caroline Albertine Minor
Velsignelser
Hun har kun udgivet en roman og denne 
novellesamling. Men Caroline Albertine 
Minor har slået sit navn fast med Vel-
signelser, som også blev nomineret til 
Nordisk Råds Litteraturpris i 2018.

Caroline Albertine Minor
Foto: Lærke Posselt
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Anita Furu
Mit halve liv
”Kisten er på vej ned i graven. I 
kisten ligger mama. Rundt om står 
mennesker, jeg kender, og men-
nesker, jeg ikke kender. De opfører 
sig, som om det er helt normalt at 
sænke et menneske i jorden. Jeg 
får en følelse af, at det er en le-
vende der kommer i graven, og at 
de døde er os, der står tilbage under 
træerne på Mosaisk Vestre Begra-
velsesplads.”

Peter Høeg
Gennem dine øjne
”Ny Peter Høeg-roman er interes-
sant som tankeeksperiment”. 

Børsen

”...et meget peterhøegsk værk, som 
er rigt på eventyrlige påfund, ma-
giske forbindelser og dunkle sam-
menhænge.” 

Information

Rie Osted
Dage på en ø
”Hun lukkede låget på den bærbare 
med et fast lille smæld. Nu måtte 
hun lige tage sig sammen. Hun hu-
skede, hvad Marie havde sagt en 
gang: at hvis man reducerede sig 
selv til dørmåtte, så skulle man ikke 
blive forbløffet, hvis man blev trådt 
på.” 

Morten Ramsland
Lyskabinettet
Om at gøre sig fri af sig selv og op-
dage nye måder, hvorpå man kan 
være i sin familie, sin seksualitet og 
sit køn. 

Hanne Richardt Beck / Foto: Robin Skjoldborg
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Malene Ravn
I dine øjne
”En menneskeroman, der kan hu-
ske os på, hvad omsorgssvigt, man-
gel på kærlighed og empati og et 
afstumpet menneskesyn gør.” 

LitteratursidenMorten Vittrup
Argentineren der kom sejlende på en cedertræsplanke
“Stort tænkt og vel udført” Politiken (5/6 hjerter)
“Eminent historiefortælling” Kristeligt Dagblad (5/6 stjerner)

Morten Vittrup 
Foto: Jacob Mark
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Anne-Cathrine Riebnitzsky
Smaragdsliberen
Smuk roman om vores forhold til 
døden, om tro og skønhed. Rieb-
nitzsky skriver om det mellem him-
mel og jord, som ikke kan forklares 
videnskabeligt. Information

Karsten Skov
Enkeland
”Noget føltes galt, men et øjeblik 
kunne han ikke genkalde sig, hvad 
det var. Han lå på en skråning, og 
det var mørkt. Hans mund var tør. 
Han måtte finde noget at drikke. Der 
blev skudt i nærheden. På sin højre 
side skimtede han en skikkelse.” 

Kristina Stoltz
Som om
”Du kysser mig på munden, og jeg 
mærker en lyst for første gang læn-
ge, men du er sent på den, siger du 
og skynder dig afsted. Døren smæk-
ker, de hurtige trampende skridt ude 
på trappen, endnu en dør smækker 
nederst. Jeg er alene i lejligheden.”

Mich Vraa
Faith
"Danskerne er snedige; de tilpasser 
sig. Og nu gør de det igen. Nu va-
sker de blodet af deres hænder; nu 
vil de slette mindet om de hundrede 
tusinder hvis liv de stjal for egen vin-
dings skyld. Og så vil de sejle hjem 
og glemme os."  3. del af serie.

FOTO: xxx

Lars Kjædegaard / Foto: Asger Simonsen
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Jesper Wung-Sung
En anden gren
De Gyldne Laurbær 2017
” - Jeg er meget overrasket og 
havde slet ikke luret det. Jeg havde 
udgivet bogen med et håb om, at 
den nåede ud til publikum. Det har 
jeg været lykkelig for, at den gjorde”. 
Jesper Wung-Sung

Theis Ørntoft
Solar
”Solar er sex, kærlighed, kaktusaf-
kog og katastrofetænkning i en ret 
cool kombination.” Børsen

Maren Uthaug 
Foto: Thomas Lekfeldt
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