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Rebekka E. Nielsen : Historier om Danmark

Side 3

Erle Perle
af Nanna Goul (Rosinante, 2017. - 158 sider) 

Elleve fortællinger fyldt med mennesker, der forsvinder 
eller bevæger sig nye steder hen, virkeligheder, der for-
skubber sig og grænser, der opløses eller udviskes.

Havets døtre
af Hanne Faldborg (Septem, 2017. - 364 sider) 

Historien om de to søstre Oline og Thea og deres liv i henholdsvis Vest-
jylland og Aarhus i årene 1917-1967. 

Jenny og de andre 100+ : portrætter af et langt liv 
af Jørn Jørs Pedersen (Gyldendal, 2017. - 180 sider) 
99.1 Jørs
I fotos og ord portrætterer fotograf og forfatter Jørn Jørs Pedersen 17 
danskere fra stort set alle landets egne, som alle er født før eller under 1. 
verdenskrig.

Mennesket har altid vandret : folkevandringer  
og vendepunkter i historien 
af Jeanette Varberg (Gyldendal, 2017. - 141 sider) 
32.6 Varberg
En gennemgang af verdens historien fra menneskets opståen og op 
til nutiden gennem folkevandringer. Til alle historie interesserede.

87 sekunder
af Lone Theils (DR, Lindhardt og Ringhof, 2017. - 191 sider) 

En ung pige findes druknet i Christianshavns Kanal. Ikke 
længe efter findes en mere. Er der en sammenhæng 
- og dermed en seriemorder løs i København? 

Dengang vi var os
af René Jacobsen (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.



Rebekka E. Nielsen : Historier om Danmark

Side 4

Ord der formede Danmark : 1500 års historie fortalt 
gennem citater 
af Joakim Jakobsen (Lindhardt og Ringhof, 2017. - 565 sider) 
96 Jakobsen
Med udgangspunkt i citater, talemåder, ordsprog, lovtekster, 
reklameslogans osv. beskrives Danmarks historie fra 550-2016.

Indigo : roman om en barndom 
af Vita Andersen (Rosinante, 2017. - 349 sider) 

Selvbiografisk roman om pigen Vita, der vokser op i København i 
1940’erne og 1950’erne som barn af en enlig mor, der er psykisk ustabil. 
Igen og igen bliver hun svigtet af moderen og må i lange perioder bo på 
børnehjem, hos familiemedlemmer eller tilfældige mennesker. 



Tania Rangstrup-Christensen :  Minoriteter og etnicitet

Side 5

Run rhino run 
af Lars Ørlund (Brændpunkt, 2017. - 528 sider)
Er der en sammenhæng mellem krybskytteri efter især næsehornshorn 
i Afrika og illegal organtransplantation i bl.a. England? Den 
sydafrikanske ex-navyseal Jan og hans tidligere kollega i det 
britiske efterretningsvæsen, Laura, arbejder på hver sin sag. 

The hate u give 
af Angie Thomas (Gyldendal, 2017. - 382 sider)
Starr er vidne til, at hendes ubevæbnede ven, Khalil, bliver 
skudt og dræbt af en hvid politimand. Da nedskydningen 
kommer i medierne, bliver Starr nødt til at beslutte, om hun 
vil medvirke til, at betjenten, der gjorde det, bliver dømt.

Den underjordiske jernbane
af Colson Whitehead (Politiken, 2017. - 299 sider)
Den unge slave Cora vokser op på en bomuldsplantage i 
Georgia under umenneskelige forhold og et dobbeltpres 
som udstødt blandt sine egne. Cora overtales af slaven Caesar 
til at flygte og opsøge “den underjordiske jernbane”.

Den nye dreng : en ny version af William Shakespears 
Othello 
af Tracy Chevalier (Modtryk, 2017. - 198 sider)
Den ghanesiske diplomatsøn Osei begynder i sjette klasse som den 
eneste sorte elev på en skole uden for Washington D.C. i 1974. Det 
starter en lavine af jalousi og racisme og følgerne bliver katastrofale.

Emma Gad for hvide : en terapeutisk guidebog 
af Anna Neye (Gyldendal, 2017. - 134 sider)
Med en satirisk indfaldsvinkel formidler forfatteren det kulturelle og 
historiske baggrundsstof, der skal få læseren til at forstå, hvorfor det fx 
ikke er i orden at tiltale et andet menneske med ordet “neger”.

Hvorfor hader han dig, mor? 
af Özlem Cekic (Gyldendal, 2017. - 263 sider) 
30.13 Cekic
Debattøren Özlem Cekic er bekymret for at frygt og had mellem 
befolkningsgrupper vokser i takt med øget terror, krig og indvandring. 
Hun undersøger hvor vreden, frustrationen og hadet kommer fra. 
Om samtale kan nedbryde fordomme og skabe forståelse mellem 
mennesker, og om samtale kan ændre holdninger.



Side 6

En anden gren
af Jesper Wung-Sung (Rosinante, 2017. - 553 sider)
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem 
forfatterens kinesiske oldefar San Wung Sung og 
danske oldemor Ingeborg Danielsen.

Swing time
af Zadie Smith (Rosinante, 2017. - 460 sider)
I 1982 mødes to 7-årige piger til en dansetime; Smukke Tracey med 
proptrækkerkrøller og et unikt dansetalent og den mere ordinære 
fortæller med krus og platfødder. De to piger bliver en del af hinandens 
liv på godt og ondt indtil et smertefuldt brud i starten af 20’erne.

Tania Rangstrup-Christensen :  Minoriteter og etnicitet



Christine Karen Kofoed : Hemmeligheder

Side 7

Hemmelighederne på Nanreath Hall 
af Alix Rickloff (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.

Vores endeløse dage
af Claire Fuller (Olga, 2017. - 262 sider)
8-årige Peggy, bliver ført til en øde hytte i en fjern skov af sin far, der 
fortæller hende at jorden er gået under.

Et hummerliv
af Erik Fosnes Hansen (Gyldendal, 2017. - 376 sider)
På grænsen til voksenlivet bliver 14-årige Sedd kastet ind i en række 
dramatiske begivenheder på bedsteforældrenes højfjeldshotel i Norge.

I dag skal det være
af Maria Semple (Politiken, 2017. - 250 sider)
Eleanor Flood er midt i en livskrise. Hendes søn pjækker og hendes 
mand, Joe, opfører sig mærkeligt. Hun lover sig selv, at hun vil til at være 
mere nærværende overfor sin familie - men så en dag forsvinder Joe. 

En lille tjeneste
af Darcey Bell (Gad, 2017. - 355 sider)
Bloggeren Stephanie passer veninden Emilys søn et par timer en 
eftermiddag. Men Emily kommer aldrig for at hente ham - og  
Stephanie begynder at tro der er sket en forbrydelse.

Hemmeligheder for Pige 
af Lotus Turell (Gyldendal, 2017. - 203 sider) 
99.4 Turell
Gennem en biografisk fortælling om sin opvækst skildrer Lotus 
Turèll (f. 1979) barnets oplevelser af at vokse op i et ustabilt miljø, 
præget af alkoholmisbrug. Hun fortæller om senfølgerne, der har 
påvirket hendes liv, og om processerne med at komme fri af dem 



Christine Karen Kofoed : Hemmeligheder

Blækhat
af Sissel-Jo Gazan (Lindhardt og Ringhof, 2017. - 541 sider)
Rosa vokser op i 1980’ernes Aarhus hos sin mor, der er svampeekspert, 
og bøssen Krudt, der er kunstner. Mange år efter bliver en kvinde for-
giftet med svampe - er der en sammenhæng?

Fugletribunalet
af Agnes Ravatn (Batzer, 2017. - 274 sider)
Tv-værten Allis Hagtorn forlader mand og job efter en offentlig 
skandale og begynder at arbejde som hushjælp og gartner for Sigurd 
Bagge. Begge gemmer de på hemmeligheder, og spørgsmålet 
er om de kan lægge det bag sig og begynde på ny sammen? 

Side 8



Rikke Frisenette : Livet på kanten

Side 9

Oneiron : en fantasi om sekunderne efter døden 
af Laura Lindstedt (Rosinante, 2017. - 432 sider)
Syv kvinder mødes i et hvidt rum, en slags mellemstadie mellem livet 
og den endelige død, hvor de hver især fortæller deres historie.

Tænk vildt : det er guddommeligt at fejle : en peptalk for 
en mere nysgerrig tidsånd 
af Rane Willerslev (People’sPress, 2017. - 155 sider) 
30.12 Willerslev
Debatbog med budskab om at droppe korrekthedskulturen, der 
gennemsyrer alt, og som “blokerer for enhver original tankevirksomhed”. 
Et solidt indspark til debatten om kreativitet, uddannelseskrav og det 
dræbende ræs på gode karakterer, som “tidsånden” påstår fører til de 
“rigtige” uddannelse og de “rigtige” jobs. 

Bullshit : fortællingen om en familie
af Camilla Stockmann  og Janus Køster-Rasmussen (Gyldendal, 2017. - 
409 sider) 
34.31 Bullshit
Dokumentar med omdrejningspunkt i rockerklubben Bullshit om den 
10 år lange rockerkrig med Hells Angels.

Bjørneklo
af Stine Askov (Gyldendal, 2017. - 243 sider)
Ulf vokser op som enebarn i Ålsgårde. Han er et specielt, gammelklogt 
og ensomt barn uden venner eller forstående forældre.

Hvis der skulle komme et menneske forbi
af Thomas Korsgaard (Lindhardt og Ringhof, 2017. - 314 sider)
På en gård langt ude på landet ved Skive bor Tue med sin familie. Da en 
lillesøster dør ved fødslen, synker hans mor ned i en depression. Faderen 
er forgældet og frustreret, og det går ind imellem ud over børnene.  
I skolen bliver der ikke grebet ind, selvom Tue nogle gange har et blåt 
øje, men han klarer sig på trods.

Hvor der er fugle 
af Maren Uthaug (Lindhardt og Ringhof, 2017. - 303 sider)
Johan vil arbejde som fyrpasser, men det kræver at han er gift. Han gifter 
sig derfor af nød med Marie og ikke med hans store kærlighed, Hannah, 
da hun venter barn med en anden. Det bliver et ulykkeligt liv for Johan.



Side 10

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

Rust
af Philipp Meyer (Gyldendal, 2017. - 398 sider)
Barndomsvennerne Isaac og Billy beslutter sig efter års tøven 
for at forlade trailerparken i den kriseramte stålværksby Buell 
for at søge deres chance. På vejen snubler de ufrivilligt over en 
forbrydelse, som tester deres venskab og loyalitet til det yderste 

Rikke Frisenette : Livet på kanten


