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Linda Boström Knausgaard: Velkommen til Amerika. 
Lindhardt og Ringhof, 2017, 88 sider.
Romanen fortælles ud fra den 11 årige Ellens synspunkt. Hun nægter at tale 
da faderen dør og familien kollapser. Vi følger hende, hendes storebror og 
mor som lever på randen af en katastrofe.

Jón Kalman Stefánsson: Nogenlunde på størrelse med universet: 
en slægtshistorie. Batzer, 2017, 406 sider.
Ari er vendt tilbage til Keflavik for at besøge sin far, der er døende. Byen, der 
har præget Aris liv, har forandret sig og dog er alt ved det gamle. Ari længes 
stadig efter ordene, efter afklaring og en mening med fortidens sorg. Men 
frem for alt længes han efter poesien og ekskonen.
2. del af: Fisk har ingen fødder: en slægtshistorie.

Vigdis Hjorth: Arv og miljø.
Turbine, 2017, 332 sider.
Da faderen dør, blusser arvestriden op blandt fire søskende og deres mor. 
Den ene søster, Bergljot, og broderen har brudt med familien på grund af 
faderens seksuelle overgreb, men resten af familien vil ikke anerkende, hvad 
der er sket.

Helga Flatland: Der findes ingen helhed. 
Batzer & Co, 2016, 331 sider.
Selv om sorgen og smerten har ændret alting, går livet så småt videre for for-
ældre, venner og bekendte i den norske bygd, hvorfra tre unge mænd mistede 
livet i Afghanistan.
3. del af: Bliv hvis du kan, rejs hvis du må.

Maren Uthaug: Hvor der er fugle.  
Lindhardt og Ringhof, 2017, 303 sider.
Johan vil arbejde som fyrpasser, men det kræver at han er gift. Han gifter sig 
derfor af nød med Marie og ikke med hans store kærlighed, Hannah, da hun 
venter barn med en anden. Det bliver et ulykkeligt liv for Johan.



Beate Grimsrud: Evighedsbørnene. 
Gyldendal, 2016, 356 sider

Siri er indbildt gravid. Louise er cutter. André elsker sin kat mere end men-
nesker. Tomas har sine systemer. På papiret er de alle voksne, men de passer 
ikke rigtig ind i forestillingen om det normale liv.

Siri Ranva Hjelm Jacobsen: Ø. 
Lindhardt og Ringhof, 2016, 245 sider.
Da Fritz rejser til Danmark for at uddanne sig, følger hans kæreste Marita 
kort tid efter. De vender siden aldrig tilbage til Færøerne. Længslen efter Fær-
øerne nedarves og barnebarnet spejler sin identitet i det tabte.

Sofi Oksanen: Norma. 
Rosinante, 2016, 318 sider.
Da Normas mor, Anita, kaster sig ud foran et metrotog, skal det ligne et selv-
mord. Men det tror Norma med det specielle hurtigtvoksende hår ikke på, 
og i jagten på en forklaring vikles hun mere og mere ind i den mafialignende 
Naaka-familie, som moderen har kendt fra barndommen.

Kari Hotakainen: Naturens lov. 
Gyldendal, 2016, 260 sider.
VVS-installatør Rautala bliver midlertidigt lam i benene under et biluheld. 
Under sit hospitalsophold reflekterer han over fortiden, nutiden og fremtiden 
og bekymrer sig om sin familie, arbejde og samfundsudviklingen.

Auður Ava Ólafsdóttir: Svaner bliver ikke skilt. 
Batzer & Co, 2016, 338 sider.
Elleve års ægteskab er med et bare slut, da Floke fortæller, at han er homosek-
suel. Maria må nu med hjælp fra den underlige underbo, Perla, hanke op i sig 
selv.



Tom Malmquist: I hvert øjeblik er vi stadig i live. 
C&K, 2016, 287 sider.
Toms kæreste dør akut af leukæmi efter at have født en datter ved kejsersnit. 
Tom står tilbage som alenefar med et nyfødt barn og skal både håndtere sin 
sorg og de dæmoner, han har med sig fra barndom og ungdom.

Katja Kettu: Natsværmeren. 
Peoples Press, 2016, 379 sider.
I Lapland i 1930’erne, afhopper gravide Irga til Sovjetunionen hvor hun ender 
som straffefange. Hun møder kvinden Jelna, som redder hendes liv men hvil-
ken skæbne venter de to? I Rusland i 2015, forsøger Irgas barnebarn Verna at 
opklare sin farmors skæbne.

Jonas Hassen Khemiri: Alt det jeg husker. 
Gyldendal, 2016, 333 sider.
Hvem var Samuel og hvorfor døde han? To spørgsmål en forfatter forsøger 
at finde svar på ved at interviewe blandt andet Samuels ven og kæreste, der 
begge har vidt forskellige erindringer om ham.

Ebba Witt-Brattström: Århundredets kærlighedskrig: 
en punktroman. C&K, 2016, 188 sider
Et ægteskab i opløsning fortælles af manden og kvinden gennem anklager og 
enkelte kærlige møder. Gennem deres konfrontation undersøger forfatteren 
kærligheden, når den går skævt
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