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Rikke anbefaler
ET ANDET MENNESKE, ET ANDET LIV
af Sofie Jama
Politikens Forlag / 2019 / 320 sider

Somaliskfødte Baraka kæmper for at finde sin identitet i det
danske samfund. Samtidig glider hendes historie sammen
med to andres — den palæstinensiske flygtningedreng,
Umars, og den jødiske overklasse kvinde, Rosas.

VERA
af Anne Swärd
Gyldendal / 2019 / 344 sider

I 1945 ankommer 17-årige Sandrine til Sverige langt
fra krigens mørke Frankrig. Hendes eneste bagage
er hendes ufødte barn og en hemmelighed.

ELEANOR OLIPHANT
HAR DET HELT FINT
af Gail Honeyman

Jentas / 2019 / 400 sider

Sorgmunter roman om den kiksede Eleanor, der får
uventet hjælp til at erkende den barske sandhed om
sin egen opvækst.

Liv anbefaler
LILLE FREMMEDE
af Sarah Waters
Lindhardt og Ringhof / 2010 / 475 sider.

Da den engelske landsbylæge, dr. Faraday,
sidst i 1940’erne får sin gang på det forfaldne
gods Hundreds Hall, forelsker han sig ikke
bare, men bliver også vidne til en families

DEN TRETTENDE FORTÆLLING
af Diane Setterfield

Aschehoug / 2006 / 414 sider

Da den unge Margaret bliver hyret til at skrive den berømte
forfatterinde Winters livshistorie, virker det ligetil. Men Winter
begynder at fortælle, og opruller en særegen fortælling om
mystiske tvillingerpiger og en altødelæggende brand.

FOX 8
af George Saunders

Random House Publishing Group / 2013 / 64 sider

I Saunders lille fabel følger vi den elskelige og dagdrømmende
Fox 8 i sit møde med mennesket — på godt og ondt. Det er en
dybt humoristisk, sproglig perle med et evigt relevant budskab:
Hvorfor passer mennesket ikke på naturen?

Tania anbefaler
DE LOYALE
af Delphine de Vegan

People’s Press / 2018 / 200 sider

Franske Théo og Mathis på 12 år er i færd med at
bevæge sig ud på en farlig vej med druk i
skoletiden. Deres lærer Hélène fornemmer at noget
er galt, men får ikke hjælp af forældre eller kolleger.

DE UDØDELIGE
af Chloe Benjamin
Politikens Forlag / 2019 / 352 sider

Fire søskende opsøger en spåkone, da de er
henholdsvis 7, 9, 11 og 13 år. Spåkonen kan
forudsige folks dødsdag. Vi følger børnenes liv hver
især, frem til dødsdagen som spåkonen forudsagde.

SOLSORTEN SYNGER
af Linda Olsson

Aronsen / 2015 / 254 sider

Den ensomme og ulykkelige Elisabeth flytter ind i en
lejlighed i Stockholm, hvor hun holder sig for sig selv.
Gode naboer bliver dog ved med at banke på, og
lige så stille opstår både venskaber og kærlighed.

Rebekka anbefaler
SØSTEREN
af Poppy Adams
Mrs. Robinson / 2010 / 274 sider

To ældre søskende genforenes efter flere årtiers
adskillelse. Den yngste søster vender tilbage til
barndomshjemmet, hvor hun mindes fortiden, som er
præget af hemmeligheder, kærlighed og pludselig død.

MIN SØSTER
af Michelle Adams

Jentas / 2018 / 360 sider

Irini blev givet væk som barn, opgivet af sine forældre. De
fravalgte hende til fordel for hendes søster. Da den søster,
som hun blev vraget til fordel for og som hun er flygtet fra lige
siden, kontakter hende, er hun nødt til at konfrontere fortiden.
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eReolen er bibliotekets e-bøger og
lydbøger, som du kan læse / lytte til
på din tablet, smartphone eller PC og Mac
— lige når det passer dig.
SÅDAN GØR DU:
1. Du skal være oprettet på dit lokale bibliotek.
Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du ikke allerede er
oprettet som låner.
2. Gå ind på eReolen.dk eller hent eller hent app’en
‘eReolen’ (eller ‘Libby’ for adgang til eReolen
Global) i App Store eller Google Play.
3. Log dig ind og lån.
A. På hjemmesiden eReolen.dk kan du læse/lytte
de lånte titler online.
B. Via app’en kan du downloade dine lånte titler
og tilgå dem uden internetforbindelse.

Digitale magasiner

RBdigital giver adgang til et stort antal e-magasiner —
både på dansk og engelsk. Du kan tilgå de nyeste
udgaver samme dag, som det trykte magasin
udkommer.
SÅDAN GØR DU:
1. Du skal være oprettet som låner på dit lokale
bibliotek.
2. Log dig ind på dit lokale biblioteks hjemmeside og
find RBdigital i oversigten over digitale medier.
3. Lav en bruger ved at klikke på “Create New
Account” øverst i højre hjørne.
4. Log dig ind og lån.
A. På hjemmesiden kan du læse dine lånte
magasiner online.
B. Via app’en ‘RBdigital’ kan du downloade magasiner og tilgå dem uden internetforbindelse.
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