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Lone TheiLs
Pigerne fra Englandsbåden 
Lindhardt og ringhof, 2016. 325 sider. Krimi.
To danske piger forsvinder sporløst fra englandsbåden i 
1985. et foto af dem dukker op i en gammel kuffert som 
journalisten Nora Sand tilfældigt køber. Hun finder ud 
af, at kufferten har tilhørt en seriemorder og begynder at 
grave i sagen.

handLer om: seriemordere. journaLister. unge. søndervig. 
Lone Theils roman kom første gang i 2015 og er kommet i flere op-
lag. Lone Theils er journalist og bl.a. korrespondent for dagbladet 
Politiken, bosat i London gennem 15 år.

sTine PiLgaard
Min mor siger
samLeren, 2016. 167 sider

en ung kvinde er blevet smidt ud af sin pigekæreste. 
Hun flytter hjem i præstegården til faderen. Med megen 
selvironi berettes om den dominerende mor, byture med 
veninden og besøg hos lægen.

handLer om: unge. foræLdre. KærLighed. humor 
Stine Pilgaards roman kom første gang i 2012 og er komme i flere 
oplag. hun er født i 1984 og cand.mag. i dansk fra Københavns 
Universitet.

INa MuNcH cHrISTeNSeN
Nielsine
gyLdendaL, 2015. 172 sider

nielsine er ved at tage en hF-eksamen og har svært 
ved at finde ud af, hvem hun selv er. Hun kæmper med 
angst og et dramatisk følelsesliv med kærester, ekskæ-
rester og hemmelige forelskelser i kvinder.

handLer om: unge. identitet. Køn. homoseKsuaLitet. omsorgssvigt. 
angst. ungdomsKuLtur. 

København Ina Munch christensen er elev fra Forfatterskolen og 
har modtaget Munch-christensens kulturlegat.

KaTrINe May HaNSeN
Stryg
dreamLitt, 2015. 251 sider

da stjerneviolinisten nanna scavenius vender hjem til 
Danmark, møder hun sin psykisk syge halvbror, Martin. 
snart er hun viklet ind i hans sygdomsforløb, og under-
vejs møder hun sygeplejersken Nina. Martin og ikke 
mindst nina, åbner op for ukendte rum i nannas liv.

handLer om: psyKiatrisKe patienter. søsKende. erotiK. incest. 
KærLighed

”stryg” vandt dreamLit’s romankonkurrence 2016.

MorTeN PaPe
Planen
poLitiKens forLag, 2015. 565 sider

Morten Pape beretter i romanform om sin opvækst i den 
berygtede ghetto Urbanplanen på amager. Forældrene 
bliver skilt, og i et minisamfund præget af vold, mobning 
og overflade må Morten i høj grad klare sig selv.

handLer om: børn. unge. opvæKst. ghettoer. voLd. KriminaLitet. 
amager. København. 

Morten Papes er født i 1986, og hans roman kom første gang i 
2015 og er kommet i flere oplag. Han modtog i 2015 Bogforums 
debutantpris

BogBIDDer.DK
Bogbidder.dk er folkebibliotekernes tilbud til dig, der gerne vil 
have inspiration til din læsning serveret på et sølvfad. Hver uge 

får du et link til det første kapitel 
af 3 bøger i din mail. Bøger, vi 
har valgt ud til dig. Bøger, som 
er oppe i tiden og som giver et 
indblik i, hvad der rører sig. Læs 
starten på bogen og find ud af, om 
du vil dykke dybere ned i univer-
set. 

foto: per morten abrahamsen 

foto: hazeL thompson foto: morten hoLtum



MaLeNe ravN
Mia
gyLdendaL, 2016. 251 sider

Mia har siden barndommen forsøgt at beskytte sin 
storesøster. da søsterens voldelige kæreste igen slår 
hende, tager Mia sin søster med hjem for bedre at 
kunne passe på hende. Men det er ikke muligt at skjule 
sig for hverken omverdenen eller fortiden.

handLer om: søstre. barndom. voLd. svigt. provinsen. ensomhed. 
angst.

Malene ravn er født i 1971 og debuterede i 2014 med det fortæt-
tede, psykologiske trekantsdrama ”det eneste rigtige”.

IDa HoLMegaarD
Emma, Emma
gLadiator, 2015. 114 sider

emma og agnes er barndomsvenner og tilbringer 
sommerferien sammen. Kærlighed og venskab bliver 
pludselig svær at adskille i fascinationen af den anden.

handLer om: KærLighed. foreLsKeLse. vensKab. føLeLser. sommerferie 
ida holmegaard er født i 1990 og elev fra Forfatterskolen.

MIKKeL roSeNgaarD
Forestillinger om Ana Ivan 
gyLdendaL, 2016. 271 sider 
den rumænsk fødte performancekunstner ana ivan 
fortæller i New york om sin families opvækst i rumæ-
nien til en dansk kunstpraktikant. en skæbnefortælling 
som udspilles på flere kontinenter og med tiden som en 
variabel størrelse.

handLer om: tiden. Kunst. matematiK. rumænien. new yorK 
Mikkel rosengaard er født i 1987 og debuterede i 2010 med ung-
domsromanen ”videre ungdom” om venskab mellem unge drenge.

SIgNe BrøNSeruD
Om et klaver
gyLdendaL, 2016. 129 sider

henning er klaverstemmer og har et rutinefyldt liv på 
slægtsgården på Fyn. et par år har han passet sin de-
mente mor, men efter hendes død fyldes han af tomhed. 
derfor beslutter han sig for at bygge et klaver.

handLer om: sorg. LandLiv. provinsen. KLaverer. 
Signe Brønserud er født i 1976 og er elev fra Forfatterskolen.

JoNaS eIKa raSMuSSeN
Lageret, Huset, Marie 
Lindhardt & ringhof, 2015. 176 sider 
elias er først i tyverne. han bevæger sig mellem bofæl-
lesskabet ”huset”, arbejdspladsen ”Lageret” og kære-
sten Marie, uden rigtig at høre til noget sted. Langsomt 
går huset og kærligheden i opløsning.

handLer om: unge. KærLighed. angst. sex. natarbejde. arbejdsLiv. 
aarhus. 

Jonas eika rasmussen er født i 1991 og er elev fra Forfattersko-
len.

ereoLen.dK
eReolen er folkebibliotekernes 
ebogstjenste, hvor du kan låne et 
varieret udvalg af ebøger og net-
lydbøger. Ud over bøger til både 
børn og voksne, giver eReolen 
inspiration til gode læseoplevel-
ser og samler både fagbøger og 
romaner i aktuelle temaer. Ud over 
eReolens danske bøger og netlydbøger, finder du på eReolen 
Global mange engelske e-bøger og netlydbøger.

foto: KLaus hoLsting foto: viKtoria wendeL sKousen 

foto: danieL King

foto: bothiLd una jensen foto: LiL wachmann 



KirsTine reFFsTrUP
Jeg, Unica
gyLdendaL, 2016. 204 sider

roman om kunstnerparret unica Zürn og Hans Bellmer, 
der blander fakta og fiktion i en visuel og eksperimente-
rende fortællestil. 

handLer om: Kvinder. forfattere. den 2. verdensKrig. berLin. 
tysKLand 

Kirstine reffstrup er født i 1979.

LoTTe Kaa andersen
Hambros Allé 7-9-13 
turbine, 2015. 291 sider 
Line og Kristian bor på én af landets fineste adresser 
- men de er dybt ulykkelige. Det er der flere af de pro-
minente indbyggere på hambros allé, der er. For krisen 
kradser også her og sætter sine spor i menneskene.

handLer om: parforhoLd. overKLassen. sKiLsmisse. Kriser. finansKri-
ser. øKonomi. heLLerup ”hambros aLLé 7-9-13” startede som en 
bLogroman. 

Lotte Kaa andersen er freelanceskribent og tekstforfatter ud over 
forfattervirksomheden.

SaBINa erBILLor
Debil tur-retur
samLeren, 2015. 135 sider

eskild er 24 år, glad for at cykle og ser sig selv som en 
verdensmand. han vil gerne score den lækre anne, 
men hans nuværende kæreste er lidt et problem. Måske 
løser det hele sig på den kanotur til norge, som eskild 
og vennen Boris, planlægger.

handLer om: Kærester. venner. KærLighed. humor. norge 
sabina erbillor er født i 1991.

LIv SeJrBo LIDegaarD
Fælleden
gyLdendaL, 2015. 69 sider. LyriK

Poetiske tekster, der hylder menneskenes forbindelser 
til naturen og til hinanden.

handLer om: LængseL. naturen. sprog. KærLighed 
Liv sejrbo Lidegaard er født i 1986 og uddannet fra forfatterskolen 
for Litterär gestaltning i göteborg.

MarTIN SNoer raaScHou
Blå himmel hver dag 
KronstorK, 2015. 77 sider. LyriK 
digte om eksistentielle emner som død, skabelse, 
forfædre, kærlighed, eksistens og mening. Jegets 
iagttagelser og springende refleksioner formidles med 
nærvær, humor og intense sansninger i et enkelt og til 
tider hypnotisk sprog.

handLer om: eKsistens. døden. virKeLighed. gLæde 
Martin Snoer raaschou er elve fra Forfatterskolen og skriver om  
en krage, der snowboarder på et tag. et brød der bages. græs-
stråenes fælles plan om at vokse.

LiTTeraTUrsiden.dK 

Litteratursiden er folkebibliotekernes website om litteratur. Sitet 
er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere 
litteratur og blande sig i den lit-
terære debat.

På litteratursiden finder du on-line 
læseklubber, anmeldelser og 
anbefalinger, litterære temaer og 
forfatterportrætter. Træng ind bag 
litteraturen og tag del i bøgernes 
og litteraturens verden.

foto: LærKe posseLt

foto: maLte teLLerup



roLF sParre Johansen
Begravelse
KronstorK, 2016. 34 sider. LyriK

episk langdigt, der har morens død og begravelse som 
tema og de beslutninger og hændelser, der følger med 
det for fortælleren og hans søskende.

handLer om: døden. mødre. begraveLse. sygdom. famiLien roLf sparre 
Johansen debuterede i 2015 med digtsamlingen ”søvn” om en 
lille families hverdagstrængsler uden rolig nattesøvn. han er født 
i 1985.

PIa BuSK
Grotten
gLadiator, 2015. 63 sider. LyriK

episk langdigt om kærlighed set fra luderens og 
kundens synsvinkel. her bruges ingen omskrivninger. 
Læseren kommer tæt på en verden de færreste virkelig 
kender og endnu færre vil kendes ved.

handLer om: prostitution. sex. KærLighed 
Pia Busk er født i 1965.

JoseFine gråKJær nieLsen
Rosebud
gLadiator, 2015. 41 sider. LyriK

Langdigt i eksperimenterende sprog med smertefulde 
og modsætningsfyldte følelser og oplevelser, og man 
bemærker den fænomenale om en så besættende 
længsel efter kærlighed, at det medfører et sjæleligt 
sammenbrud. Langdigtet er en kvindes henvendelse til 

en mand, der glimrer ved sit fravær. et forlist kærlighedsforhold.
handLer om: KærLighed. angst. LængseL. besætteLse. LidensKab

SHaDI aNgeLINa BaZegHI
Vingeslag
gyLdendaL, 2015. 95 sider. LyriK

Tættere på flyvergrillen end flyverskjul. Tættere på su-
perligabold end stammevold, og så alligevel med krigen 
tæt på. digte om krig, ungdom, skrøbelighed og love.

handLer om: ungdom. KærLighed. Krig. danmarK. iran 
Shadi angelina Bazeghi er elev fra Forfatterskolen. Hun er født i 
1974 i Iran og har boet i Danmark siden 1986. Hun har bl.a. over-
sataf den iranske digter Forugh Farrokhzads digte »Kun stemmen 
bliver tilbage«.

BaLTaZar caSTer
Og : forslag
basiLisK, 2015. 106 sider. (serie b)
Poetisk tekst, der taler gennem en række udsagn og 
replikker, som skaber nye meninger og sammenhænge 
ved hjælp af overraskelser i sprog, form og betydning.

handLer om: KuLtur. historie. identitet. sprog 
Baltazar castor er født i 1974 og er elev fra Forfatterskolen. I 2008 
kom ”actually” på det tyske forlag Basso Berlin.

PerNILLe aBD-eL DayeM
Inden for revet : hjemsøgelser 
gyLdendaL, 2015. 61 sider. prosastyKKer 
når man står på revet kan man vælge to veje; at gå 
tilbage mod den trygge kyst eller begive sig ud på 
det dybe vand. Prosalyriske tekster i spændingsfeltet 
mellem trygheden og usikkerheden. en personlig 
udforskning af det problem, at det sted, vi bebor, er ikke 

nødvendigvis lig med det sted, hvor vi føler, vi hører hjemme.
handLer om: famiLien. erindring. identitet 
Pernille abd-el dayem er født i 1985 og elev fra Forfatterskolen.

foto: jon bjarni hjartarson foto: jaKob daLL

foto: Lars arnfred fynboe 
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Al begyndelse er svær,  siges det.
Skabelsen af en roman, lyrik eller novellesamling er ofte en skrøbelig, omfattende og sårbar proces, hvor 
meget - hvis ikke alt - sættes ind på at bringe værket til live og frem til læseren.

Pluk her i en håndfuld håbefulde, talentfulde og ambitiøse danske debuterende forfattere. Et par enkelte er 
på deres anden roman men ellers er de så nye, som de kommer.

Spændvidden er stor. Udtrykket mangfoldigt. Kærligheden til ordet umisforståelig.

LoTTe KIrKeBy HaNSeN
Jubilæum
rosinante, 2016. 189 sider. noveLLer

19 korte noveller, der handler om hverdagen, om vores 
relationer til hinanden og de afgørende øjeblikke i livet, 
hvor vi indser, at vi er på vej til at miste, det der var. det 
handler om at miste: livet, nærhed, sin barnetro eller en 
ægtefælle. det er et studie i det at være menneske.

handLer om: tab. hverdagen. famiLien. 
Lotte Kirkeby Hansen er født i 1970, journalist og forlagsredaktør.

JoHaN DavIDSeN
Jeg kan ikke hjælpe dig  
med dine problemer
gyLdendaL, 2015. 131 sider.
Punktroman om en ung mands liv ind og ud af et parfor-
hold, alt imens han søger efter autencitet og mening.

handLer om: ungdom. unge. identitet

davidsen er født i 1985, og romanen er hans debut.

foto: Lea meiLandt  foto: Lea meiLandt

foto: morten hoLtum 

hannah LUTz
Vildsvin
samLeren, 2016. 94 sider.
Debutromanen handler om ritve, glenn og Mia, der 
er alle flyttet til Småland, hvor de hver især har et 
eksistentielt projekt at udføre. de kender ikke hinanden, 
men deres spor krydses tilfældigt.

handLer om: drømme. naturen. viLdsvin. LængseL. småLand. sverige

urSuLa ScaveNIuS
Fjer - 3 fortællinger. (Serie. B, nr. 12)
basiLisK, 2015. 105 sider. noveLLer

I tre fortællinger bevæger læseren sig fra Bulgarien, vi-
dere gennem et postapokalyptisk vådområde og endelig 
mod et fuglereservat i hornbæk

handLer om: KærLighed. savn. sorg. sygdom


