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RRReebbekkas annnbbeeefffaaalllinnggeeerr

Min mormor hilser og siger undskyld

af Backman, Fredrik
People’s Press, 2015. - 461 sider.

Elsas bedste ven er mormor. Men mormor er syg, hun dør og Elsa føler 
sig alene tilbage. For mor venter Halven, og de driller i skolen. 
Men mormor har en opgave til Elsa. Elsa skal opsøge alle ejendommes 
beboere, og hun skal hilse dem fra mormor og sige undskyld.

Kærlighedens historie

af Krauss, Nicole
Gyldendal, 2006. - 260 sider.

En familiehistorie om den gamle jøde Leo Gursky og den unge 
Alma, som ikke kender hinanden, men bindes sammen af bogen 
Kærlighedens historie, som Leo skrev for mange år siden i Polen før 
2. verdenskrig, men som nu er dukket op igen og sætter begivenheder 
igang, som forbinder vidt forskellige mennesker.

Historien om A.J. Fikrys liv

af Zevin, Gabrielle
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 280 sider.

I boghandelen på Alice Island er ejeren A.J. Fikry ved at udvikle sig til en 
vranten gubbe, da en ung kvinde en dag efterlader den to-årige Maya i 
butikken, og Fikrys liv tager en helt ny drejning.

Happy ending

af Lunding-Sørensen, Anne-Sophie
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.



Men

af Wung-Sung, Jesper
Samleren, 2014. - 428 sider.

To mænd, med en fælles fortid, har kursen sat mod en fremtid der 
smuldrer. Det er akademikeren Jon og håndværkeren Peter. To gamle 
venner, der ikke længere kender hinanden eller sig selv, og skæbnen har 
nu sat dem stævne på Sydfyn, hvor de konfronteres med et dødsfald fra 
fortiden.

Monster

af Ness, Patrick
Gyldendal, 2015. - 214 sider.

Monsteret udenfor vinduet skræmmer ikke Conor, for han frygter en helt 
anden slags uhyre. Men monsteret udenfor er noget andet, noget vildt. 
Og det ønsker det farligste af alt: Det vil have sandheden.

Nancy

af Kofod, Dennis Gade
Rosinante, 2015. - 203 sider.

Bornholm indhylles i en mystisk tåge, og snart er øen i undtagelses-
tilstand. 25-årige Nancy er nyforelsket, men frygter sin voldelige eks-
kæreste. Samtidig viser det sig, at hun er udvalgt.

CCChhhrristines aaannbbeffaaaliinnggerr

En fortælling om at glemme

af Block, Stefan Merrill
Tiderne Skifter, 2010. - 364 sider.

17-årige Seth er en mester i at gøre sig usynlig i skolen. I hjemmet går 
hans mor langsomt til pga. hukommelsessvigt, mens hans far kigger 
dybt i ginfl asken i desperation. På en faldefærdig gård lever pukkelryg-
gen Abel alene og i fortiden, mens han venter på en, han har mistet. Så 
begynder Seth at forske i sin familiehistorie.



Barn nr. 8

af Alkemade, Kim van
HarperCollins Nordic, 2016. - 415 sider.

Den hårde opvækst på et børnehjem i 1920ernes New York kommer til 
at præge Rachels liv og da hun står overfor én af sine gamle læger, må 
hun vælge mellem drømmen om hævn eller ønsket om at tilgive.

Uhyre

af Gruen, Sara
Bazar, 2016. - 408 sider.

Efter at have brændt alle broer bag sig, rejser et yngre ægtepar og deres 
husven til Skotland for at fi nde Loch Ness uhyret. Mødet med de lokale 
og udfordringer med deres forehavende, penge og krigen bliver en 
prøvelse, men under det hele venter kærligheden.

Opkald fra en engel

af Musso, Guillaume
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 409 sider.

Ved et sammenstød i en amerikansk lufthavn, får Madeline og Jona-
than 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.

RRRiikkkes anbbeeffaalllinnnggger

Kaninens år

af Askov, Stine
Gyldendal, 2014. - 284 sider.

Trines ægteskab er forkert; hun er forkert, han er forkert. Da hun endelig 
tager springet og fl ytter på landet med børnene, er verden stadig ikke 
rigtig. Men er genoptagelse af forholdet så den rigtige løsning?


