
  



Vita Andersen: Indigo  
Selvbiografisk roman om pigen Vita, der vokser op i København i 
1940'erne og 1950'erne som barn af en enlig mor, der er psykisk 
ustabil. Igen og igen bliver hun svigtet af moderen og må i lange 
perioder bo på børnehjem, hos familiemedlemmer eller tilfældige 
mennesker 
 
Glenn Bech: Farskibet  
"Med dit selvmord slog du børnene vi lige havde været, ihjel". 
Erindringsroman om forfatterens opvækst i Horsens, hvor mor og 
to sønner kæmper for at finde fodfæste efter farens selvmord. For 
læsere, der er åbne over for virkelighedsnære bøger skrevet i en 
delvis lyrisk og eksperimenterende form 
 
Ingmar Bergman: Den gode vilje : Søndagsbarn : Personlige 
samtaler : romantrilogi 
Den gode vilje: Romanbiografi med regibemærkninger om Ingmar 
Bergmans forældres møde, forelskelse og ægteskab indtil de, 
umiddelbart før hans fødsel, forlod præstegården i Forsboda og 
flyttede til Stockholm 
 
Nina BoltTyngdens kraft : roman om Simone Weil 
Spændende biografisk roman om den kvindelige franske filosof og 
jøde Simone Weil (1909-1943). Familien flygtede til USA fra 
Frankrig og den tyske besættelse. Romanen omhandler bl.a. 
Simones ønske om at deltage i krigen. For læsere af historiske 
romaner om 2. verdenskrig 
 
Suzanne Brøgger: Koral 
Åbenhjertig, selvbiografisk beretning om forfatterens opvækst og 
baggrund og om hendes utraditionelle livsfilosofi, længsel efter 
frihed og søgen efter egen identitet 
 
 
 



Chr. Braad Thomsen: Den sørgelige tid er forbi! 
Roman om den tyske filminstruktør Rainer Werner Fassbinders 
barn- og ungdom, der, ligesom hans voksenliv og hans 
kunstneriske virke, var ekstreme på flere måder. For Fassbinder-
fans og andre med interesse for skæve eksistenser og tyske 
forhold i efterkrigstiden 
 
Paulo Coelho: Hippie 
Året er 1970, og hippier rejser verden rundt. Hollandske Karla 
overtaler i Amsterdam Paulo til at tage til Nepal med hende, og 
sammen med hippier fra mange lande hopper de på The Magic 
Bus til Katmandu 
 
Paulo Coelho: Spionerne 
Danser, forførerske og spion - Mata Hari var en kontroversiel figur, 
men i sidste ende blot en kvinde, hvis frisind var forud for hendes 
tid - og som hun betalte den ultimative pris for 
 
Tove Ditlevsen: Gift  
DK. 99.4 Ditlevsen 
Om Tove Ditlevsens (1917-76) liv gennem de tre første 
ægteskaber og om det stofmisbrug, som hun kom ind i, indtil hun 
igen blev i stand til at skrive 
 
Karen Fastrup: Hungerhjerte  
Selvbiografisk roman om personlighedsforstyrrelsen borderline. 
Karens psykiske sygdom eskalerer og hun bliver indlagt på et 
psykiatrisk center. Med klip til barndomshjemmet i 1970'erne 
fortælles om at være i terapi 
 
András Forgách: Sandheden om min mor  
Efter den kolde krig åbnes arkiverne og den ungarnske forfatter 
finder ud af at hans jødisk fødte mor var spion. Mens han dykker 
ned i bunkerne af materiale, sætter det tanker i gang om 
generationer, relationer og blodets bånd 



Maria Gerhardt: Transfervindue : fortællinger om de raskes 
fejl 
I Nordsjælland lever de terminal syge afsondret fra resten af 
samfundet i et stort hospice fyldt med luksus 
 
Daisy Goodwin: Victoria 
18 år gammel bliver Victoria dronning af England i 1837. Men det 
er ikke let, når der er mange stærke kræfter, som vil bestemme 
over hende og især have hende gift i en fart 
 
Katrine Marie Guldager: Det samme og noget helt andet 
Da Katrine Marie Guldagers far dør i en ulykke, udløses en lang 
række konflikter. En arvestrid, tavse magtkampe og usunde 
relationer ser dagens lys. Til læsere af romaner om familien og 
stærke kvinder samt Guldagers faste læserskare 
 
Rakel Haslund-Gjerrild: Adam i Paradis 
Historisk roman om kunstmaleren Kristian Zahrtmann, der kort før 
1. verdenskrig maler sit skandaløse hovedværk "Adam i Paradis". 
Til læsere med interesse i dansk kunsthistorie 
 
Tormod Haugland: Om dyr og syn 
Samhørende: Om dyr og syn, Om søvn og mørke 
Rå, smuk, sprogligt fintfølende og delvist selvbiografisk roman om 
kunstneren som ungt menneske i det vestligste Norge i 1960'erne 
og -70'erne. Til læsere af nordisk realisme og autofiktion 
 
Arne Herløv Petersen: Hvede  
Roman om digteren Morten Nielsen (1922-44) og hans sidste fire 
år i København. I denne afgørende periode slog han igennem, 
dannede sammen med andre kunstnere en klub for unge 
kunstnere og deltog i det illegale arbejde under besættelsen 
 
 
 



Christina Hesselholdt: Vivian 
Biografisk roman om den amerikanske gadefotograf Vivian Maier 
(1926-2009). Hun passer rige folks børn og fotograferer ved siden 
af i tusindvis af folk på gaden. Vivian er speciel, og kun ved et 
tilfælde kommer billederne til offentlighedens kendskab 
 
Alice Hoffman: Vi fulgte skildpadderne 
Rachel tvinges ind i et ægteskab med en ældre mand, som dør 
efter få år. Hun falder for en fransk slægtning, og det 
lidenskabelige forhold resulterer i sønnen Camille Pissarro, som 
bliver en af impressionismens grundlæggere 
 
Roy Jacobsen: Manden som elskede Sibirien : en 
sommerfuglesamlers erindringer fra Østsibirien 
Følg med på den tyske botaniker Fritz Dörries' 22 år lange rejse 
rundt i Sibirien på evig jagt efter sommerfugle, dyr og artefakter til 
videnskabelige samlinger i Europa 
 
Pernille Juhl: Marens vilje  
Biografisk roman om Maren Sørensen (1882-1957), der uddanner 
sig til sygeplejerske og begynder sit virke i det dansk/tyske 
grænseland. Vi følger Maren gennem to verdenskrige, 
etableringen af Helsehjemmet og det utrættelige arbejde for det 
danske mindretal 
 
Lotte Kaa Andersen: Den inderste kerne : en roman om Inge 
Lehmann  
Lotte Kaa Andersen fortæller i romanform om forskeren Inge 
Lehmann og hendes opvækst. For læsere af biografiske og 
historiske romaner og slægtshistorier 
 
Birgithe Kosović: Det, du ikke vil vide  
Biografisk slægtsroman om Birgithe Kosovics dansk-jugoslaviske 
families historie i krig og fred, og om forholdet til hendes far 
 



Linda Lassen: Jens og Marie : en genforeningsroman 
Danmark tabte Slesvig og Sønderjylland til Tyskland i 1864 og det 
fik mange samfundsmæssige konsekvenser. På trods af disse 
blev redaktøren for Flensborg Avis Jens Jessen og den danske 
overklassekvinde Marie Fibiger gift 
 
Peter Løhr: Hulemennesket  
Roman om maleren Johan Thomas Lundbyes voldsomme tid i 
Rom og hans alt for tidlige død i Treårskrigen i 1848. For 
interesserede i kunstnerromaner og psykologiske studier 
 
Line-Maria Lång: Himmelanker 
Line-Maria Lång var nær ven af forfatteren Jan Sonnergaard. Da 
han dør pludseligt i 2016, begynder hun at skrive om deres 
venskab. Om hvordan de to meget forskellige mennesker fandt 
hinanden i et unikt venskab. Det bliver en smuk fortælling om 
venskab, kærlighed og om at miste dem, man har nær. For alle 
læsere af dansk litteratur 
 
Sofie Malmborg: Bargums synder 
November 1790. Efter 16 år i uvished, opdager Rebecca sine 
forældres navn og mange spørgsmål presser sig på. Hvorfor 
flygtede handelsmanden Frederik Bargum ud af landet og efterlod 
sine børn? 
 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Margrete I  
Med overblik og politisk list lykkes det den unge Margrete, datter 
af Valdemar Atterdag, at blive dronning i hele Norden og en af 
middelalderens mest magtfulde skikkelser. For læsere af 
historiske romaner 
 
 
 
 
 



Heather Morris: Tatovøren fra Auschwitz 
Samhørende: Tatovøren fra Auschwitz, Cilkas rejse 
Roman baseret på virkelige hændelser om den jødiske Lale 
Sokolov, der arbejdede med at tatovere numrene på 
koncentrationslejrfangernes arme i Auschwitz 
 
Morten Pape: Planen 
Morten Pape beretter i romanform om sin opvækst i den 
berygtede ghetto Urbanplanen på Amager. I et minisamfund 
præget af vold, mobning og overflade må Morten i høj grad klare 
sig selv, da forældrene bliver skilt 
 
Puk Qvortrup: Ind i en stjerne 
Puk er lykkelig, gravid i syvende måned og har en lille søn på 2 år, 
men pludselig falder hele hendes verden sammen, da hendes 
mand uventet dør. Hvordan skal livet nogen sinde blive et liv igen? 
 
Malene Ravn: Hvor lyset er 
Kunstmaleren Carl Fischer levede et dramatisk og turbulent liv. 
Som voksen forelsker han sig i den yngre kvinde Ely, som han får 
et barn med uden for ægteskab. Men Carl vil ikke være far, han vil 
kun male 
 
Tatiana de Rosnay: Manderley for altid : en passioneret 
fortælling om Daphne du Mauriers liv 
Biografisk roman om Daphne du Mauriers (1907-1989) liv som 
forfatter, mor og kvinde 
 
Leonora Christina Skov: Den, der lever stille  
Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien om sit liv 
med moderen og uden moderen. Moderen som aldrig ville 
acceptere at hendes datter er lesbisk 
 
 
 



Leonora Christina Skov: Hvis vi ikke taler om det  
Leonora Christina Skovs biografiske roman om at skabe sig selv 
som forfatter med en bagage af skyld og skam og en svidende 
uønsket intimitet fra en forlægger. Til de mange læsere af hendes 
første autofiktive roman og til læsere af romaner om 
dysfunktionelle familier 
 
Vanessa Springora: Samtykket 
V. er en pige på 13 og G.M. en mand på 50 - samt forfatter kendt 
for sine seksuelle forhold til purunge piger. De indleder et forhold. 
Først 30 år senere tør V. stå frem og fortælle om forholdet, som fik 
store konsekvenser for hende 
 
Jens Smærup Sørensen: Jens 
Fortælling om forfatteren Jens, der fødes på landet ved Limfjorden 
i 1946. Jens bryder med landbrugslivet, og han fortæller om sit liv 
fra barndommen og til i dag 
 
Jesper Stein: Rampen  
Romanbiografi af og om krimiforfatteren Jesper Stein, og i 
særdeleshed om hans forældre og deres skilsmisse og de 
voldsomme konsekvenser, den får. En roman, der med sin ærlige 
nerve vil appellere bredt til både mænd og kvinder 
 
Kristina Stoltz: Cahun : en roman om Claude Cahun 
Lucy Schwob (1894-1954), med kunstnernavnet Claude Cahun, er 
en betydelig artist inden for surrealismen. Man følger hende i 
forskellige tider og med skiftende synsvinkler - hendes egen, 
hendes partner Suzannes og et væsen kaldet "Soldaten", der 
antager forskellige fysiske former 
 
 
 
 
 



August Strindberg: Ensom 
Selvbiografisk roman om August Strindbergs selvvalgte 
ensomhed, da han erkender, at samværet med gamle venner og 
bekendte kun efterlader ham tomhed. Per Petterson fortæller i et 
efterord om den betydning, bogen har haft for ham. For den 
eftertænksomme romanlæser 
 
Lisa Strømme: Jordbærpigen 
Kunstnere og velhavende familier valfarter til den norske badeby 
Åsgårdstrand i 1893. Den lokale 16-årige pige, Johanne er dybt 
fascineret af den excentriske Edvard Munch, men alle betragter 
ham som upassende selskab 
 
Anne Swärd: Vera 
I 1945 ankommer 17-årige Sandrine til Sverige langt fra krigens 
mørke i Frankrig. Hendes eneste bagage er hendes ufødte barn 
og en hemmelighed 
 
Eva Tind: Astas skygge 
I forskellige spor, tid og stemmer portrætteres den danske 
stumfilmdronning Asta Nielsen af kunstneren Eva Tind 
 
Eva Tind : Kvinden der samlede verden  
Velskrevet og spændende biografisk roman om 
videnskabskvinden Marie Hammer, der levede et usædvanligt og 
fascinerende kvindeliv som rejsende forsker i fem verdensdele. Til 
læsere af romaner om stærke kvindeskikkelser 
 
Linn Ullmann: De urolige 
Fortælling om at være datter af den døende filminstruktør Ingmar 
Bergmann, sammensat af erindringer, fiktion, dokumentarisk 
materiale og refleksioner. Der tegnes et billede af en broget 
familie, hvor kærlighed og afsavn går hånd i hånd 
 
 



Delphine de Vigan: Alt må vige for natten 
Efter morens død fortæller forfatteren medrivende om sin families 
dramatiske historie om selvmord og tab, mens hun undervejs 
afdækker og bearbejder sine egne motiver til at fortælle historien 
 
Helle Vincentz: Jorden under mig 
Tre uger før Helles 9-års fødselsdag skyder hendes far sig selv. 
Farens død skaber et stort tomrum i Helles liv. Som voksen søger 
Helle tilbage til sin fortid og leder efter sandheden om sin familie 
og sig selv. For læsere af erindringsromaner 
 
John Williams: Augustus 
Da Julius Cæsar myrdes i år 43 f. kr. har han udpeget sin kun 19-
årige nevø, Octavius, til sin efterfølger. Allerede på dagen står det 
klart, at kejserværdigheden er en tung skæbne, han må bære. 
Williams lader os følge Augustus i hele hans fra del af et triumvirat 
til tiden som kejser 
 
Alberte Winding: Småt brændbart 
Åbenhjertig beretning om den svære ungdom og de første møder 
med kærligheden. Smuk og sentimental fortælling for dem, der 
læser selvbiografiske romaner 
 
Jesper Wung-Sung: En anden gren 
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens 
kinesiske oldefar San Wung Sung og danske oldemor Ingeborg 
Danielsen 
 
Jesper Wung-Sung: Kvinde set fra ryggen 
Ida Ilsted (1869-1949) fra Stubbekøbing møder i 1890 den store 
billedkunstner, Vilhelm Hammershøi, som hurtigt frier til hende, 
hvorefter hun over de næste 25 år lever som kunstnerens hustru, 
assistent, og ikke mindst: vigtigste motiv. En smuk, nænsom og 
meget velskrevet biografisk roman for de fleste voksne læsere 
 



  
Du kan finde mange af bøgerne som lydbøger eller e-bøger på 

 
  



 
 
 
 


