At sørge for sine af Kristina Sandberg

Modtryk, 2017. - 494 sider

Andet bind i den velskrevne serie om livet som hjemmegående i 40’erne og 50’ernes Sverige er fortalt med stor empati og
respekt for hovedpersonen og husmoren. (Første bind: Et
barn at føde).

LiteratureXchange

Det smelter af Lize Spit

Rosinante, 2018. - 505 sider

En stor roman om venskab, svigt og hævn, skrevet med psykologisk indsigt af debuterende belgisk forfatter.

Almen teori om glemsel af José Eduardo Agualusa

Batzer & Co, 2018. - 280 sider

En magisk roman opbygget som et indviklet patchworktæppe af forskellige stemmer. Resultatet er en fascinerende og
overraskende beretning. En skildring af menneskets sårbarhed, på samme tid komisk og tragisk.

Der findes en stor åben plads i Bordeaux af Hanne
Ørstavik

Gyldendal, 2014. - 215 sider

Fantastisk god roman om kærlighedens væsen –
og begærets, længslens og smertens.

Forfatter Lize Spit

Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursidens tema: LiteratureXchange.
Du kan se temaet og hele listen på Litteratursiden.dk
Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur
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Byens spor af Lars Saabye Christensen

Lettipark af Judith Hermann

Familien Kristoffersen og deres naboer og bekendte fra
ejendommen Kirkeveien 127 i Oslo bliver fulgt i efterkrigsårene 1948-1951. Det er en tid med håb og drømme, men
også med sorg og modgang

Med sproglig elegance og et skarpt blik for den menneskelige
længsel leverer tyske Judith Hermann suveræne noveller, der
rummer både mild melankoli og optimisme.

Grif, 2018. - 442 sider

Batzer & Co, 2016. - 168 sider

Året af Tomas Espedal

Arv og miljø af Vigdis Hjorth

Selvbiografisk prosadigt om tabt kærlighed. Sprogligt
mættet og smuk, men også krævende læsning.

Familieopgør. Barsk, rystende og velskrevet roman om fortielser, anklager og umulig forsoning.

Batzer og Co, 2016. - 206 sider

Faderen - Et opgør af Niklas Frank

Silkefyret, 2017. - 343 sider

Hans Frank (1900-1946) var generalguvernør i det besatte
Polen under 2. verdenskrig og medansvarlig for mordene
på hundredtusindvis af polakker. I 1946 blev han dømt til
døden i Nürnbergprocessen. Hans søn sætter ham her for
en personlig Nürnbergproces, hvor han selv er anklager,
dommer og bøddel.

Affekter af Rodrigo Hasbún

Jensen & Dalgaard, 2018. - 129 sider

En af Sydamerikas største litterære talenter er inspireret
af virkelige hændelser i sin roman om politik, ideologi og
en familie i sammenbrud.

Turbine, 2017. - 332 sider

Landetvarfget:20udvalgtedi afJónsHalgrímson

De andres liv af Neel Mukherjee

Batzer & Co, 2018. - 700 sider

Romanen dissekerer en nations sjæl mens den udfolder en
families historie og giver læseren et sanseligt og dybdegående indblik i det stærkt traditionsbundne og ulige indiske samfund i 1960-1970’erne.

Mit fædreland var en æblekerne af Herta Müller

Gyldendal, 2018. - 218 sider

Den rumænskfødte forfatter Herta Müller (f. 1953) fortæller
om hvad der fik hende til at blive forfatter, om barndommen
samt om Nobelprisen i Litteratur som hun modtog i 2009.

