
Bedårende af Ida Marie Hede 
Gladiator, 2017. -  147 sider  
Eksperimenterende og sproglig undersøgende fortælling i 
fire dele med fokus på samliv, død, fødsel og relationer 
mellem mennesker i spændet mellem jeget og samfundet.  
 
 
 
 
 
 
 
Jeg æder mig selv som lyng af Olga Ravn 
Gyldendal, 2012. - 71 sider  
Olga Ravns digtsamling kredser om pigesindet, kvinden, 
kroppen og alt det der følger med at bo i en kvindekrop, 
der på en og samme tid er både helt privat og meget 
offentlig.  
 
 
 
 
Huden er det elastiske hylster der omgiver hele 
legemet 
Gyldendal, 2011.  - 92 sider  
Grænsesøgende debutroman om en ung mands møde 
med en fortærende forelskelse i en ældre mand, sadoma-
sochistisk sex og forsøg på fodfæste.  
 
 
 
 
 
Transfervindue af Maria Gerhardt 
Politiken, 2017. - 90 sider  
En stærk roman om at leve livet, mens tid er og sige farvel 
til det, før man er klar. Maria Gerhardts roman er hurtigt 
læst, men svær at glemme.  
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  Kropumulig?                        

       



Lever af David Wagner 
Gyldendal, 2014. -  264 sider 
Selvbiografisk roman om en ung mand, som på grund af en 
livstruende leversygdom står foran en levertransplantati-
on.  
 
 
 
 
 
 
Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage 
Carls bog af Naja Marie Aidt 
Gyldendal, 2017. - 68 sider  
Aidts nye bog er et uafrysteligt mesterværk om den sønder-
rivende sorg og en stor kærlighedserklæring.  
 
 
 
 
 
Du forsvinder af Christian Jungersen 
Gyldendal, 2012. -  464 sider 
Christian Jungersens page turner byder på en stor læseop-
levelse og inviterer til diskussion om, hvornår mennesket 
styres af neurologi eller den frie vilje.  
 
 
 
 
 
Corpus delicti af Juli Zeh 
Samleren, 2011.  - 249 sider 
Dystopisk fortælling om den unge Mia Holl, som bliver an-
klaget og stillet for en dommer, mistænkt for at have over-
trådt samfundets helt grundlæggende regler om motion, 
søvn, diæt og moderat åndfuldhed. 
 
 
 

    Kropumulig? 

Rejsende af Olga Tokarczuk   
Tiderne Skifter, 2016. - 398 sider  
En rejse ændrer altid et eller andet. Her væves et utal af 
historier og betragtninger sammen til en storslået mosaik. 
En bog man ikke lige bliver færdig med.  
 
 
 
 
 
 
Som pesten af Hanne Vibeke Holst 
Gyldendal,  2017. - 692 sider  
Hanne-Vibeke Holst har leveret en højdramatisk roman 
om ét af verdens mest frygtede sygdomsscenarier.  
 
 
 
 
 
 
Et lille liv af  Hanya Yanagihara 
Politiken, 2016. - 792 sider  
Denne fremragende New Yorker roman om fire studiekam-
merater er en pragtfuld og hjerteskærende hyldest til ven-
skab og sammenhold. Årets stærkeste og mest uforglem-
melige læseoplevelse.  
 
 
 
 
 
Fordrivelsen af Astrid Saalbach 
Gyldendal, 2011. - 332 sider  
Foruroligende psykologisk drama om Andreas, der efter en 
ulykke ændrer personlighed og langsomt mister sine nær-
meste.  Saalbach er tilbage i topform!  
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