
 
 

  



Fra blokken af Jonas T. Bengtsson (2020) 
Man er, hvor man kommer fra. Det er mantraet i denne 
spændende roman om gammelt venskab imellem mænd, 
narkotika, bandekrig, vold og lysten til noget større i livet. Især for 
mænd, der kan lide hårde romaner, hvor næverne sidder løst 
 
Sus af Jonas T. Bengtsson (2017) 
Sus er 19 år, ligner en 12-årig og bor i en social ghetto. Hun hader 
sin far, ryger sine daglige joints og begynder at sælge hash for at 
kunne købe en pistol. Men så er der lige katten, Adrian i 
kørestolen og den nye fyr i blokken 
 
Slagterkoner og bagerenker af Jens Blendstrup (2016) 
Om den arbejdsløse elektriker Jørgen Usse og hans kamp for, at 
finde fodfæste som arbejdsløs i en virkelighed i konstant 
forandring 
 
Nordisk vildt af Daniel Dencik (2018) 
To brødre får to meget forskellige livsbaner. Den ene med 
ensomhed og kamp som soldat og den anden med kernefamilie. 
En jagtulykke bringer dem sammen igen - måske 
 
Snask af Daniel Dencik (2021) 
I en nær fremtid opnår Alicia stor succes i Hollywood med film, der 
udstiller det allermest personlige: det snask, som er hemmeligt og 
guld værd i mediebranchen. Men så bliver hun gravid, og verden 
ændrer sig. En satirisk, samfundskritisk roman for læsere, der 
gerne vil provokeres 
 
Før vi ved af det vender lyset tilbage af Sofie Due (2021) 
Unge Leah flytter til København og væk fra familien og 
fællesskabet i Pinsekirken på Fyn. En fortælling for læsere af ny 
dansk litteratur med interesse for, hvordan det påvirker 
mennesker at bryde ud af et trosfællesskab 
 



Lageret, Huset, Marie af Jonas Eika Rasmussen (2015) 
Elias er først i tyverne, han bevæger sig mellem bofællesskabet 
Huset, arbejdspladsen Lageret og kæresten Marie, uden rigtig at 
høre til noget sted, mens Huset og kærligheden langsomt går i 
opløsning 
 
Døden kører Audi af Kristian Bang Foss (2019) 
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos den 
kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler 
Asger til at tage med ham til Marokko så han kan blive kureret for 
alle sine lidelser, men turen går ikke helt som planlagt 
 
Frank vender hjem af Kristian Bang Foss (2019) 
Frank, fra en fattig arbejderfamilie, møder på universitet Thea, der 
kommer fra en rig familie. De bliver kærester og venter barn. Kort 
inden termin forsvinder Frank, og da han kommer hjem er det med 
en meget usandsynlig historie 
 
Blækhat af Sissel-Jo Gazan (2017) 
Rosa vokser op i 1980'ernes Aarhus hos sin mor, der er 
svampeekspert, og bøssen Krudt, der er kunstner. Mange år efter 
bliver en kvinde forgiftet med svampe - er der en sammenhæng? 
 
Hvide blomster af Sissel-Jo Gazan (2020) 
I takt med at teenageren Jenny vokser op og mister 
barndommens uskyldighed, må hun lære, at man ikke altid kan 
stole på de voksne, og at svigt og løgne findes side om side med 
kærlighed og sandhed. Kan man lide velskrevne, men grumme 
fortællinger om svigt og hævn, så vil denne roman være et 
spændende bekendtskab 
 
 
 
 
 



Det samme og noget helt andet af Katrine Marie Guldager 
(2021) 
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 
 
Et rigtigt liv af Katrine Marie Guldager (2019) 
Filip vokser op i en velhavende familie og gør lynkarriere som 
jurist, men hvem skal han vælge som ægtefælle for at få det helt 
rigtige liv? 
 
Tour de chambre af Tine Høeg (2020) 
Kortprosaroman om venskab, forelskelse, sorg og død - og om 
begæret efter at skrive og skabe 
 
Afstande over vand af Jens Peter Kaj Jensen (2020) 
Tom vender hjem fra USA med store planer om at udvikle sin 
hjemegn omkring Lille Fuglede på Vestsjælland. Samtidig bliver 
han konfronteret med episoder og personer fra sin opvækst, som 
han aldrig har forliget sig med 
 
Det Danmark du kender af Peder Frederik Jensen (2020) 
Den unge fremadstræbende Niels fra samfundets bund og 
borgmester Morten Jørgensen støder fatalt sammen en tidlig 
morgen på en landevej på Lolland. For alle der holder af 
samtidsromaner med noget på hjerte 
 
Du kan alt : Bind 1 af Christian Jungersen (2021) 
Som snart midaldrende nyskilt kvitter Per sit job som 
kommunikationschef, genopfinder sig selv som coach og terapeut 
og indleder kærlighedsforhold. Til læsere af gode danske 
samtidsromaner med en overraskende udvikling 
 
 



Dead man walking af Hans Otto Jørgensen (2020) 
Roman om en privat familietragedie, der kredser om tabet af en 
slægtsgård og konkurs. Samtidig en roman om forskellen mellem 
land og by gennem 50 år. For læsere af formeksperimenterende 
romaner 
 
Hvis der skulle komme et menneske forbi af Thomas 
Korsgaard (2017) 
På en gård langt ude på landet ved Skive bor Tue med sin familie. 
Da en lillesøster dør ved fødslen, synker hans mor ned i en 
depression. Faderen er forgældet og frustreret, og det går ind 
imellem ud over børnene. I skolen bliver der ikke grebet ind, 
selvom Tue nogle gange har et blåt øje, men han klarer sig på 
trods 
Serie: Hvis der skulle komme et menneske forbi : 1 
 
En dag vil vi grine af det af Thomas Korsgaard (2018) 
Da Tues mor får tildelt en stor erstatningssum, tror hele familien af 
nu vil livet ude på landet blive bedre. Desværre skal der mere til 
for at få den dysfunktionelle familie på rette spor, og Tue opdager 
at der findes en verden udenfor den lille by hvor han er vokset op 
Serie: Hvis der skulle komme et menneske forbi : 2 
 
Man skulle nok have været der af Thomas Korsgaard (2021) 
Da Tue mister sin lejlighed, nægter han at vende retur til familien i 
Skive. Han låner en sofa hos kollegaen Victoria og hendes mor, 
men Tue har svært ved at begå sig i overklassefamilien.  
Serie: Hvis der skulle komme et menneske forbi : 3 
 
Muren af Torben Munksgaard (2017) 
Det bliver dråben for Bjørn da hans kone forlader ham. I vrede og 
frustration over verden beslutter han sig for at bygge en mur rundt 
om sit hus. Men muren bliver kun begyndelsen på hans problemer 
 
 



Planen af Morten Pape (2015) 
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 
Serie: Amager-trilogien: 1 
 
Guds bedste børn af Morten Pape (2018) 
En ung mand bliver dræbt på Holmbladsgade på Amager af to 
andre unge. Nogen tror motivet er racistisk, andre at det er 
umotiveret vold. Men helt sikkert er det, at alle implicerede har et 
hårdt liv 
Serie: Amager-trilogien: 2 
 
I ruiner af Morten Pape (2021) 
Da Amagerbanken krakker udløser det en kæde af voldsomme 
begivenheder for en mindre familie på Amager. Tredje og sidste 
selvstændige bind i Morten Papes Amager-trilogien. Til læsere af 
gode romaner som underholder og vækker til eftertanke 
Serie: Amager-trilogien: 3 
 
Lejlighedssange af Stine Pilgaard (2015) 
En ung kvinde flytter med sin kæreste ind i en andelslejlighed i 
Århus. Hun laver lejlighedssange og kommer derigennem tæt på 
de andre beboere i foreningen. Med humor fortæller hun om 
skæbner og møder i dagligdagen 
 
Meter i sekundet af Stine Pilgaard (2020) 
En humoristisk roman om en ung kvinde, der (modvilligt) 
involveres i højskolelivet i Vestjylland, hvor hendes 
bulderbasseagtige adfærd gør det lidt svært at skabe nye 
relationer 
 
 
 



Fødedygtig af Laura Ringo (2020) 
Liv er folkeskolelærer og bor med sin skrukke kæreste Dan, men 
hun ved slet ikke, om børn er noget for hende. En 
folkeskoleroman om vold, ustyrlige børn, magtesløse lærere og 
talrige dårlige beslutninger 
 
Grundtvig er død af Laura Ringo (2021) 
30-årige Petra, som har udgivet romanen "Nu når vi skal dø", får 
midlertidig ansættelse på Nyord Højskole som lærer på 
skrivelinjen. Her hvirvler hun sig ind i seksuelle relationer til 
forstanderen og en elev. Mest til yngre kvindelige læsere 
 
Forførernes klub af Thomas Rydahl (2021) 
Flemming er midt i livet, da han bliver skilt og mister sit arbejde og 
sin tro på sig selv. Af omveje bliver han en del af en kuriøs klub, 
der fordyber sig i Kierkegaards eksistentielle værker. En 
menneskeklog roman om at miste sig selv - og måske finde sig 
igen, der henvender sig til både mænd og kvinder 
 
Klinten af Jens Smærup Sørensen (2020) 
Kollektivroman med den yngre mand Jeppe i centrum, som 
forsøger at samle Klintens beboere i kampen for en bedre 
kystsikring. Samtidig er der måske håb for kærligheden i mødet 
med Sigrid. En fin roman med mange lag, der kan læses af en 
bred læserskare 
 
Frysende våde vejbaner af Jan Sonnergaard (2015) 
50-årige Jesper lever alene i sin lejlighed i København. Han er 
blevet fyret fra sit job i postvæsenet, har aldrig fået sig en familie, 
og vennerne er datid. Men så møder han Julia og bliver forelsket. 
Og byen bliver (igen) mere levende 
 
 
 
 



Hedeselskabet af Malte Tellerup (2020) 
Tre unge storbyvenner flytter til Vestjylland og lejer sig ind i et 
forfaldent husmandssted for at prøve kræfter med naturen, deres 
kreative talenter og sig selv. Der er højt til himlen, men barske 
livsvilkår for de fastboende. Autentisk ung roman for alle med 
interesse for ny dansk litteratur 
 
Vi ville så meget af Morten Vittrup (2021) 
Roman om bankmanden Jonas Marker, der søger en frisk start på 
livet. Han har været involveret i insiderhandel og nu tyder alt på, at 
han endnu en gang, er havnet i et projekt, der ikke kører efter 
bogen. For læsere af samfundskritiske romaner 
 
Bådens navn af Kim Fupz Aakeson (2018) 
Susse er ikke helt tilfreds med sit ægteskab med Mogens. Han 
køber en båd og drukner ved en ulykke. Susse begynder at drikke 
hver dag og smider Mogens' ting ud 
 
Fangeleg af Kim Fupz Aakeson (2021) 
I og omkring et dansk fængsel færdes indsatte og ansatte i et 
hårdt og på samme tid følsomt miljø. Fyldt med spændinger er der 
ikke langt fra den stille hverdag til øretæver i luften. Som flere af 
Kim Fupz Aakesons tidligere bøger kan denne også læses af en 
bred skare af romanlæsere 
 
Rengøring af Kim Fupz Aakeson (2019) 
Cecilie bor sammen med sin noget ældre kæreste Andy, som er 
meget nede over hans forliste arbejdsliv og alle de penge han 
skylder væk 
 
 
 


