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”Den mørke tid
tilbyder rum til fordybelse 
og kræver litteratur med

lidt ekstra kalorier.”
Mie Henriksen

Ude i kulden
Arnaldur Indriðason
Mørket ved besked
Gyldendal, 2022. 346 sider
Endelig godt nyt fra en af mine islandske yndlings-
forfattere. Da en gruppe tyske turister finder liget af 
en mand, der forsvandt 30 år tidligere, bliver den 
pensionerede politimand Konrad sat på sagen igen. 
For krimilæsere, der som jeg sætter pris på en god 
”cold case”.

Larsson, Åsa
Fædrenes synder
Modtryk, 2022. 546 sider
Mere godt nyt: Efter helt at have opgivet at høre mere 
om advokaten Rebecka Martinsson vender vi tilbage 
til Kiruna i det nordligste Sverige. Hun bliver også bedt 
om at se på en forældet sag, der viser sig at gribe ind i 
hendes egen familiehistorie. Naturen, kulden og nord-
lyset er med til at skabe den særlige stemning i bogen.

Bøe, Grethe
Mayday
Lindhardt og Ringhof, 2022. 303 sider
Under en NATO-øvelse i Finnmarken styrter jagerpi-
loten Ylva Nordahl ned på den russiske tundra. Situa-
tionen udløser en international krise, og tiden er knap, 
hvis Ylva skal nå den norske grænse for at forhindre en 
potentiel katastrofe. Skræmmende realistisk thriller for 
læsere af actionfyldte spændingsromaner.

Hesseldahl, Morten
Mørket under isen
Modtryk, 2021. 333 sider
Pipaluk forlader som ung pige under dramatiske 
omstændigheder Grønland. Nu vender hun som 
elitesoldat tilbage undercover i et forandret barndoms-
land, som oplever storpolitiske, sociale, kulturelle og 
klimapolitiske spændinger. Fremragende politisk thriller 
med et underholdende plot.

Omkring juletid
Keegan, Claire
Den slags små ting
Gutkind, 2021. 123 sider
Kortroman sat i dagene lige op til julen 1985 i Irland. 
Bill Furlong sælger og leverer kul og brænde til de 
lokale. Én af hans sidste leverancer inden jul er til non-
neklosteret, der også huser et magdalenevaskeri. Her 
ser Furlong noget, der giver ham stof til eftertanke og 
sætter ham i et moralsk dilemma.

Blixt, Hanna
Havestue med søudsigt
Palatium, 2021. 244 sider
Da Nora opdager, at hendes dominerende kæreste har 
været hende utro, flygter hun fra det hele og lejer en 
hytte i barndomsbyen Leksand. Her forsøger hun at 
komme på fode og må nødtvunget tage imod hjælp fra 
sin rige nabo. Hjertevarm feel-good for alle, der elsker 
familiedrama, sne og lykkelige slutninger.

Diamond, Lucy
Flere historier fra caféen i Cornwall
People’s, 2021. 297 sider
Selvom caféen er lukket til jul, strømmer familie og 
venner til julefejring i Evie og Eds hjertevarme hjem, og 
snart er der endda en overraskende familieforøgelse 
på trapperne. Tre nye historier fra caféen i Cornwall for 
fans af feel good-fortællinger. Forfatteren har tilføjet 
enkelte juleopskrifter midt i bogen.



Tilbageblik
Jessen, Ida
Kaptajnen og Ann Barbara
Gyldendal, 2020. 501 sider
Læs – eller genlæs – endelig denne fremragende 
roman om hedeopdyrkning i 1700-tallet, før filmen 
kommer. Mads Mikkelsen har hovedrollen. 

Hørslev, Lone
Halvt i himlen
Politiken, 2021. 357 sider
Inspireret af sin oldemors historie fortæller forfatteren 
om kvindeliv og kærlighed i 1920’ernes fattige del af 
København. To unge søstre mister deres far og må 
knokle for overlevelsen, de er dog så heldige at komme 
i lære på Oskar Davidsens nyåbnede smørrebrødsre-
staurant. En sommeraften forelsker begge søstre sig, 
og en ny, fantastisk og farlig verden åbner sig.

Helle, Merete Pryds
Det vågne hjerte
Lindhardt & Ringhof, 2022. 316 sider
En del af os vil kunne nikke genkendende til stemnin-
ger og begivenheder fra 80’erne, som her – baseret 
på forfatterens egen slægtshistorie – ses gennem den 
unge Lis’ øjne. Som lesbisk oplever hun forskellige 
kvindemiljøer, og tilfældigt opdager hun sine evner for 
databehandling og gør karriere i en fremstormende 
it-virksomhed. 

Koppel, Benjamin
Annas sang
Gyldendal, 2022. 505 sider
Den kendte musiker debuterer som forfatter med 
denne slægtshistorie, der ligeledes er baseret på hans 
egen jødiske, musikalske familie. Hannah vokser op 
i 1930’ernes København med fire storebrødre og en 
dominerende mor, der vogter over familiens ry. De 
stærke traditioner styrer Hannahs liv i konflikt med 
hendes kærlighed til musikken og socialisten Aksel – 
og så kommer krigen …

McDermid, Val
1979
Hr. Ferdinand, 2022. 398 sider
Første del i en planlagt serie om journalisten Allie 
Burns, der arbejder på et lokalt dagblad i Glasgow 
men er træt af altid at få tildelt de trivielle historier i 
den meget mandsdominerede profession i 1970’erne. 
Sammen med Danny begynder hun at arbejde på en 
historie om hvidvaskning af penge, og snart er mak-
kerparret dybt involveret i undercover missioner og på 
kant med magtfulde personer.

Skæbnefortællinger
Cummins, Jeanine
Jordens salt
Alpha, 2020. 476 sider
Virkelighedsnær skæbnefortælling om Lydia, hvis fami-
lie bliver dræbt af et narkokartel. Kun Lydia og hendes 
otte-årige søn Luca overlever, men de jages konstant 
af kartellets netværk. Deres eneste chance er at flygte 
til USA, en uhyre farefuld rejse.  

Whitaker, Chris
Vi begynder med slutningen
Alpha, 2022. 422 sider
For 30 år siden blev Vincent King dømt for mordet på 
den kun 7-årige Sissie. Nu skal han løslades og vender 
hjem til Cape Haven, hvor det kun er kriminalbetjent 
Walker, der er glad for at gense sin bedste ven. En 
episk og intens fortælling om en hel by med knuste 
hjerter og historien, der gentager sig selv. 

Diaz, Hernan
Tillid
Lindhardt og Ringhof, 2022. 447 sider
Stort anlagt. labyrintisk og sofistikeret roman om 
rigdom, magt og ægteskab, fortalt i fire særskilte ”vær-
ker”. International fortællekunst med udgangspunkt i 
20’ernes New York. 



Patchett, Ann
Det hollandske hus
Svane & Bilgrav, 2022. 356 sider
Stemningsfuld slægtsroman fortalt hen over fem årtier 
om to søskendes stærke bånd, deres barndomshjem 
og en fortid, der ikke vil slippe sit tag i dem. Forvent en 
langsom roman i en vemodig tone med flotte tidsbil-
leder og stærke psykologiske personskildringer.

Werdelin, Nikoline
Hvordan man redder en lemming
Gyldendal, 2020. 415 sider
I en alvorlig bog med humor møder vi den ældre 
fyringstruede og nyskilte biolog Hans og en håndfuld 
mennesker, der krydser hans vej og ændrer hans 
bane i livet. En gruppe mennesker i livskrise skildres 
indsigtsfuldt og overbærende.

Spænding 
Turton, Stuart
Arlena Hardcastles syv dødsfald
Hr. Ferdinand, 2022. 493 sider
I en tågefyldt skov vågner en mand op til lyden af et 
kvindeskrig uden at vide, hvem eller hvor han er. Mens 
dagen gentager sig selv igen og igen for at ende med 
mord, genoplever Aiden Bishop dagens hændelser 
i en ny værtskrop tilhørende en gæst på godset 
Blackheath. Original og gådefuld puslespilskrimi med 
filosofiske temaer om tid, identitet og fri vilje. 

Herron, Mick
Spionstræde
Olga, 2022. 364 sider
River Cartwright er falleret efterretningsagent og forhin-
drer i sidste øjeblik mordet på sin bedstefar, som har 
en fortid som chef i tjenesten. En togbillet fører ham 
på sporet af et mystisk mordkollektiv i Frankrig, mens 
han selv er i sigtekornet. Jeg er vild med serien om 
”Slagtehestene” og deres uortodokse leder Jackson 
Lamb, hvor spændingen krydres med sort humor.

Fjell, Jan-Erik
Lykkejægeren
People’s, 2022. 486 sider
Ikke så kendt krimiforfatter, med på højde med de 
bedste. Dette bind i serien må fremhæves for de 
mange handlingstråde, der flettes sammen på mester-
lig vis. Fundet af knoglerester i en gammel Cadillac i 
Frederiksstad fører til en højdramatisk sag i Las Vegas’ 
klubmiljø for flere årtier siden. Opklaringen sætter 
politimanden Anton Brekke på en svær prøve – han er 
nemlig ludoman.

Areklew, Lina
Fra asken
Memoris, 2022. 377 sider
Underholdende pageturner hvor vi møder Sofia, som 
leder efterforskningen i sagen om en mand, der findes 
dræbt i vandet ud for Ulvön. Den dræbtes bror Fredrik 
mistænkes for mordet. Han skynder sig at flygte og 
starter sin egen efterforskning baseret på et gammelt 
foto. Selvom mordsagen fylder mest, får man også en 
del at vide om både Fredriks og Sofias privatliv.

Jorden rundt
Shipstead, Maggie
Himmelstormere
Gyldendal, 2022. 684 sider
Romanen foregår i to spor. I 1950’erne forsvinder den 
kvindelige pilot Marian i et forsøg på at flyve Jorden 
rundt via polerne. Man følger hendes liv fra opvæksten 
på landet, via ægteskab over flugt til 2. verdenskrig. 60 
år senere skal hendes liv og sidste flyvetur filmatiseres, 
og den unge og måske lidt forvildede hollywoodstjerne 
Hadley fascineres af hendes liv. 

Slimani, Leïla
Krig, krig, krig - De andres land 1
Gyldendal, 2022. 344 sider
Da franske Mathilde og marokkanske Amine forelsker 
sig i hinanden under 2. verdenskrig, bliver det starten på 
en slægtsfortælling med rod i Marokko. Dette er 1. del af 
serien ”De andres land” om forfatterens egen familie.



Dalgaard, Daniel
Sfinx
Gutkind, 2021. 408 sider
De to rodløse hovedpersoner mødes ved en pool i 
Thailand. Jan Schnecker er vokset op på Bornholm 
under 2. verdenskrig, han sidder nu lammet i en køre-
stol og er fanget i sin egen krop. Thea søger identitet i 
nullernes backpackermiljø og oplever mødet med Jan 
som endnu en tsunami. En tankevækkende roman 
om alt det, der former os som mennesker, skrevet i et 
sanseligt og billedskabende sprog. 

Whitehead, Colson
Harlem Shuffle
Politiken, 2021. 410 sider
Den stort anlagte amerikanske roman er en familiehi-
storie kamufleret som gangsterfortælling om den almin-
delige møbelhandler og familiefar Carneys ualminde-
lige indslusning i Harlems kriminelle underverden. En 
finurlig, medrivende og multifacetteret fortælling om 
ophav, familierelationer, kriminalitet, magt og sorte 
amerikaneres vilkår i 1960’erne.

Lafon, Marie-Hélène
En søns historie
Etcetera, 2022. 160 sider
Sansemættet slægtshistorie, der virtuost beskriver en 
fransk families liv og hemmeligheder over en periode 
på 100 år. Hovedpersonen er André, hvis mor overla-
der ham til sin søster. De 12 kapitler springer frem og 
tilbage i tid med hver sin historie og personafsæt, og 
bogen giver et interessant billede af en fransk provins. 

Haratischwili, Nino
Det ottende liv (til Brilka)
Gutkind, 2021. 1092 sider
Den russiske revolution, anden verdenskrig, den kolde 
krig, Berlinmurens fald og meget mere er bagtæppe 
for denne krønike om en georgisk families dramatiske 
liv og skæbne. Krig, kærlighed, revolution, brutalitet, 
katastrofer, håb, drømme, svigt og skuffelser former 
familiens vidtforgrenede historie. 

Le Tellier, Hervé
Anomalien
Bobo, 2021. 316 sider
Et fly fra Paris med 243 passagerer lander i New York. 
Flyveturen har været yderst turbulent, men er heldigvis 
endt lykkeligt og de ombordværende vender tilbage 
til hver deres liv. Eller gør de? En myldrende, manisk 
og alligevel stramt komponeret kollektivroman med tør 
humor i en blanding af filosofisk spændingsroman og 
tankevækkende science fiction.

Biografiske beretninger
Groff, Lauren
Matrix
Gad, 2022. 261 sider
En poetisk og respektfuld fortælling om kvindeliv og 
magt i middelalderen, baseret på en virkelig person, 
som vi ikke ved så meget om. Den unge Marie de 
France bliver i 1158 udnævnt til priorinde af et fattigt 
nonnekloster for at få hende af vejen fra hoffet. Hun 
viser sig at have flair for opgaven og får klosteret til at 
blomstre. 

Himmelstrup, Kristian
Pio
Arabesk, 2022. 482 sider
Biografisk roman om den socialistiske pioner, hans 
virke og kamp for socialismen først i København og 
siden i Amerika. Han bliver fængslet efter ”slaget på 
Fælleden” og nedbrydes både mentalt og fysisk inden 
løsladelsen. Han lever et dobbeltliv med to kvinder, 
inden han med kone og datter drager til Kansas for at 
oprette en socialistisk koloni.
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Strager, Hanne
Skyggezone
Gyldendal, 2022. 320 sider
Sidste år blev Inge Lehmann portrætteret i Lotte 
Kaa Andersens roman ”Den inderste kerne”. Nu kan 
nysgerrigheden på at lære mere om denne fascine-
rende danske videnskabskvinde tilfredsstilles i en 
fremragende biografi om Lehmann, hendes liv og 
hendes viden om seismologi og jordens indre. 

Jensen, Henning
En skidt knægt
Gyldendal, 2022. 327 sider
I ”Gennem glasvæggen” gav den populære skuespiller 
en enestående indlevet beretning om at gennemleve 
en alvorlig depression. Her fortæller han lige så 
rørende om sin opvækst på landet på Stevns, hvor 
især forholdet til moderen er svært. Set i bakspejlet 
genkender han træk fra sine egne psykiske problemer 
hos hende. 

Mynster, Rosalinde
Min fars stemme
Gyldendal, 2022. 307 sider
Endnu en skuespiller fortæller om forholdet til foræl-
drene, her især faderen, nemlig skuespilleren Søren 
Spanning, som efter en blodprop bliver bundet til en 
kørestol. Samtidig med hudløst ærlige beskrivelser af 
de udfordringer og svære valg, man møder som pårø-
rende, er det en historie om at vokse op i et kreativt og 
excentrisk teatermiljø. 

Konfektbidder
Labatut, Benjamin
Når vi ikke længere forstår verden
C & K, 2022. 195 sider
Fremragende, velskrevet og kompleks samling af 
fiktive portrætfortællinger om videnskabelige enere, der 
med glødende entusiasme og umættelig nysgerrighed 
har frembragt videnskabelige kvantespring inden for 
deres felt. For alle, der interesserer sig for naturviden-
skab og videnskabsfolk og gerne vil gøre en indsats for 
at blive klogere. 

Hustvedt, Siri
Mødre, fædre og andre
Lindhardt og Ringhof, 2022. 315 sider
Essaysamling, hvor de første handler om forfatterens 
egen slægt, især kvinderne. De personlige essays 
er lette at leve sig ind i, senere følger velresear-
chede essays om kunst og litteratur, som fordrer tid, 
koncentration og abstraktion. Hustvedt er en skarp og 
lidenskabelig læser, der skriver på en gang slentrende 
og flintrende klart.

Glück, Louise
Averno
Multivers, 2021. 171 sider
Nobelprisvindende digte, der taler oprigtigt om 
eksistentielle emner og illustrerer, hvor grusomt livet er. 
Afsættet er både græsk mytologi og den private hoved-
stol. Anbefales til alle, som kan tåle smuk poesi med 
eviggyldige sandheder om døden, glemsel og pinsel. 
Engelsk og dansk version er trykt side om side. 

Tokarczuk, Olga
Bizarre fortællinger
Gyldendal, 2022. 217 sider
Endnu en nobelpristager står bag denne samling 
af noveller af varierende længde, der favner bredt i 
genrer mellem realismen og det fantastiske. Scenerne 
er måske nok realistiske, men rykker med grænser og 
formår at overraske. Novellerne kan med fordel læses 
af både dem, der er fans af gotisk litteratur og dem, der 
har lyst til smagsprøver på en ny genre. 
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