Amis, Martin: Brun sne
Auschwitz 1942. To ledende nazister og en jøde lever på hver
deres måde i helvede på jord, og fortæller om vanvid, manglende
menneskelighed og mørk kærlighed midt i den ufortyndede
ondskab
Axelsson, Majgull: Jeg hedder ikke Miriam
På sin 85-års fødselsdag bestemmer Miriam sig for at fortælle
sandheden om sin sande identitet til sit barnebarn. Hun lever en
tryg tilværelse som husmor i den lille svenske by Nässjö, men
fortiden gemmer på en grum historie om dengang hun var
romapigen Malika, der blev sendt til koncentrationslejren
Ravensbrück
Baram, Nir: Gode mennesker
Thomas Heiselberg er en ung tysk reklamemand, der vil til tops og
derfor sætter sine evner i nazismens tjeneste. Alexandra
Weissberg er en sovjetisk jøde, der forråder sin families
omgangskreds for at redde sine brødre. De føres ad hver sin vej til
et ødelæggende møde
Benioff, David: Tyvenes by
17-årige Lev og soldaten Kolja står til dødsstraf under Leningrads
belejring. De får dog en chance, hvis de kan skaffe et dusin æg til
en oberstdatters bryllupskage
Boulle, Pierre: Broen over floden Kwaı̈
Engelske krigsfanger tvinges af japanerne til at bygge en bro over
floden Kwaï i Thailand under 2. verdenskrig
Bove, Emmanuel: Natlig færd
Under 2. verdenskrig lykkes det en gruppe franske krigsfanger at
flygte fra en tysk lejr. I forsøget på at nå helskindede hjem til
Frankrig, går de kun om natten. Om dagen forsøger de at holde
sig skjult

Celestini, Ascanio: Hjerneblæst af krigen
2. Verdenskrig er gået ind i sin slutfase og i Rom samles en sær
forening for at skaffe penge til at købe en gris. Mens foreningens
medlemmer bevæger sig igennem de krigshærgede gader møder
de et mylder af mennesker, der alle føjer deres stemme til krigens
glemte beretninger
Cleave, Chris: Alle tapre bliver tilgivet
Vi er i London i starten af 2. verdenskrig, hvor Mary North melder
sig til tjeneste og bliver lærer indtil næsten alle børn evakueres.
Tilbage er de, ingen vil have i pleje, men som hun tager sig af,
samtidig med hun skal finde sig selv i et kompliceret kærlighedsliv
Clifford, Ole: Men størst er : spændingsroman
Vi følger Hans og Ingeborg i tiden lige inden 2. verdenskrig bryder
ud
Collins, Max Allan: Saving private Ryan
Under invasionen i Normandiet i 1944 bliver en gruppe
amerikanske soldater sendt på en nærmest selvmorderisk aktion
bag fjendens linjer for at finde menig Ryan, som af humanitære
grunde skal reddes for enhver pris
Dalager, Stig: Davids bog
En iskold februar-morgen 1942 ændres livet for 11-årige jødiske
David i Polen. Landsbyens jøder tvangsforflyttes, men det lykkes
David at flygte. Alene ender han i Warszawas ghetto, hvor det
barske liv for overlevende venter
Dalager, Stig: Rejse uden ende
Roman baseret på den virkelige historie om den svenske diplomat
Wallenberg, som i 1944 rejser til Budapest for at redde så mange
jøder som muligt fra nazisternes systematiske folkemord. En
kamp om liv og død, som kræver mod og snilde

Doerr, Anthony: Alt det lys vi ikke ser
Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore
radiotransmission, den blinde franske pige Marie-Laure, og
eftersøgningen af en uvurderlig juvel under 2. verdenskrig
Elton, Ben: To brødre
To drenge, en arier og en jøde, fødes som brødre på den samme
dag i Berlin. I begyndelsen har deres oprindelse ingen betydning,
men efterhånden som den politiske agenda ændrer sig, bliver de
tvunget til en række fatale beslutninger
Enia, Davide: Mænd & får
Indholdet af en kurers dagbog fra 2. verdenskrig videreformidles til
læseren, og trådene til gamle madtraditioner samt deres
betydning for mennesker udgør en central del af bogen. Historien
fortælles af kurerens barnebarn og sammenkobler fortiden og
nutiden
Epstein, Jennifer Cody: Når himmelen falder ned
Episk fortælling om den japanske pige Yoshis barndom og
ungdom i det krigshærgede Tokyo og de begivenheder og
menneskeskæbner, der på forunderlig vis krydser hendes vej og
efterlader hende forandret og modnet
Evans, Lissa: Små synder
Under 2. verdenskrig sendes 10-årige Noel væk fra London, og
han kommer i pleje hos Vee, der har en kreativ tilgang til at tjene
penge. Noel er en speciel dreng, der hos Vee finder et fællesskab,
der hjælpe dem begge igennem krigen
Fallada, Hans: Alene i Berlin
Ægteparret Quangel fra Berlin mister deres søn i 2. verdenskrig,
og det gør dem kritiske over for nazismen. De begynder at
distribuere postkort imod regimet og krigen. Inden længe bliver de
jaget af Gestapo, og det bliver hurtigt kattens leg med musen.
Romanen er baseret på virkelige hændelser

Faulks, Sebastian: Charlotte Gray
En ung skotsk kvinde kastes i 1942 ned over Vichy-Frankrig for at
virke som kurér. Hun håber også at finde kæresten, en engelsk
pilot, men efterhånden som ugerne går, bliver hun i stadig højere
grad ét med modstanden mod det nådesløse regime
Filskov, Birgit: Barnet i trækvognen : roman i stykker
Barnet iagttager verden omkring sig i en lille provinsby i slutningen
af 2. verdenskrig med skræmmende soldater, en bange far og en
klassekammerat hvis far har arbejdet for tyskerne. De små
historier giver tilsammen et portræt af lillebyen
Flanagan, Richard: Den smalle vej til det dybe nord
Den australske krigslæge Dorrigo kæmper for sit og sine mænds
liv i en brutal japansk fangelejr under 2. verdenskrig, mens han
savner sin store kærlighed Amy, som er gift med hans onkel. Et
brev fra hans forlovede Ella får konsekvenser for resten af livet
Fogtdal, Peter: Flødeskumsfronten
Under 2. verdenskrig udstationeres en tysk/østrigsk
propagandamedarbejder i Jylland. Han bliver venner med en lokal
jøde, men ingen af dem kan overskue følgerne, især da tyskeren
har en belastet nazistisk fortid
Ford, Jamie: Hotellet på hjørnet af bitter og sød
Den kinesisk-amerikanske dreng Henry mister kontakten til sin
allerbedste veninde Keiku, da hun som andre japanere i USA
bliver tvangsinterneret i 1942. Fyrre år senere finder han nogle
effekter fra fortiden og vender i erindringen tilbage til dengang i
Seattle

Funder, Anna: Alt hvad jeg er
Dora Fabian er en ledende skikkelse blandt uafhængige, jødiske
socialister i Tyskland først i 1930'erne. Sammen med kusinen
Ruth og Ruths mand, journalisten Hans Wesemann, jages de ud
af landet efter Rigsdagsbranden i 1933. De fortsætter kampen
mod nazismen fra eksilet i London, men her ved de aldrig hvem
der er ven eller fjende
Gárdos, Péter: Feber ved daggry
Den ungarske jøde Miklós overlever med nød og næppe sit
ophold i Bergen-Belsen lejren, men i flygtningelejren i Sverige får
han mod på livet og kærligheden. Han vil giftes
Gelsted, Otto: Jøderne i Husaby
Dokumentarroman. Digteren Tingsted flygter til Sverige i oktober
1943 sammen med en gruppe danske jøder. Efter ophold i en
flygtningelejr flytter de til Husaby, hvor de forsøger at få en
hverdag i landflygtighed til at fungere
Goby, Valentine: Kinderzimmer
Mila, en ung gravid modstandskvinde, deporteres til
koncentrationslejren Ravensbrück. Mila gør alt for at skjule sin
graviditet, men til sidst stifter også hun bekendtskab med lejrens
Kinderzimmer, stedet hvor alle de nyfødte børn ender
Gräs, Ulrik: Berusede by
Under 2. verdenskrig er Steno splittet mellem solidaritet med
faderen i modstandsbevægelsen og bedstefaderen, den østjyske
købstads borgmester, der mener, at samarbejde med tyskerne er
det rigtige

Haller, Bent: Når krigen slutter
Edith har netop fået en tjenesteplads i Frederikshavn, da Danmark
bliver besat i 1940. Byen vrimler med besættelsestropper, og
Edith møder soldaten Helmut. De skjuler forbindelsen, men den
får følger - også flere end hun aner
Hammer, Lotte: Rosa
William forelsker sig hovedkuls i den smukke og gådefulde Rosa,
da hun begynder på hans gymnasium i 1944. En kort periode er
det de to, men er hun mere interesseret i tyskerne? Efter
befrielsen skal regnskabet gøres op
Hannah, Kristin: Nattergalen
Nazisternes besættelse ændrer livet for de to franske søstre
Isabelle og Viviane. På hver deres måde må de klare livet, men de
redder også begge livet for andre
Hauberg, Sonja: April
Roman, der skildrer en ung kvindes angst for fremtiden og
splittelsen mellem to mænd under 2. verdenskrig i København
Helbek, Britta: Pigen fra Stettin : roman. Del 1
Madalina vokser op i 1930'ernes Stettin, hvor meget er i opbrud.
Ikke alene i familien, hvor faderen dør, men også udenfor, hvor
Hitlers magtovertagelse varsler nye tider
Helbek, Britta: Pigen fra Stettin : roman. Del 2
Madalina er 17 år, da hun i 1942 rejser fra Tyskland til Danmark
med sin danske mand. Madelina skal holde hus og passe hans
lille søn, men hverdagen bliver ikke, som hun havde forestillet sig

Herløv Petersen, Arne: 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
Holm, Benn Q.: De døde og de levende
Danmark under besættelsestiden: kæresteparret Karen og Ebbe
studerer jura og deltager i modstandsarbejdet, men efter en
fejlslagen aktion må Ebbe til Sverige. Da Ebbe kommer hjem igen
efter krigens afslutning, er meget forandret
Hove, Peder: Tretten er ude
Halvdokumentarisk roman om RAF-angrebet på lufthavnen i
Aalborg 13. august 1940, som det opleves af besætningen på en
af bombemaskinerne, en 14-årig dansk pige samt en tysk soldat i
lyttepost
Hunter, Georgia: De heldige
Historien om den velhavende polsk-jødiske familie Kurc, der
brutalt skilles fra hinanden under den tyske invasion af Polen i
1939. Under store lidelser kæmper de sig hver især gennem
krigsårene. Er det overhovedet muligt at overleve holocaust som
jøde?
Huth, Angela: Pigerne fra byen
Tre piger fra London melder sig i 1941 til landbrugsarbejde i
Dorset. Da de rejser igen et år senere, er både de og
værtsfamilien blevet adskilligt klogere og på sin vis lykkeligere
Jio, Sarah: Alle blomsterne i Paris
Blomsterhandlerens datter Céline frygter for sin families
overlevelse og deres farlige hemmelighed mens nazisterne
marcherer i gaderne i Paris. I nutiden har Caroline mistet
hukommelsen, og hendes liv virker trøstesløs og forkert

Johansen, Niels: Du ved det nok mit hjerte : billeder i sorthvid
85-årige Johannes Madsen, modstandsmand, tidligere leder af
KFUM og gammel østerbrodreng, fortæller om kærlighed, religion
og om at stå op for det man tror på
Johansson, Lars: Signe
I 1940'erne møder danske Signe Gondrup sit livs kærlighed. Han
er tysker og bliver i 1945 stemplet som krigsforbryder. Samme
skæbne venter Signe, da hun - gravid efter en voldtægt - vender
hjem til Danmark
Johansson, Lars: Ved Ishavet
Margit er lige blevet alene med fire små børn, da tyskerne
besætter fiskerbyen Berlevåg i Nordnorge. Gennem Margit og
hendes uægte datter på 10 år opleves 2. verdenskrig
Juhl, Pernille: Frihed og ære
Den unge soldat Christian Fries fra Kollund kommer til at spille en
vigtig rolle for Danmark under anden verdenskrig. Han bliver
ansvarlig for opbygningen af den illegale Militære
Efterretningstjeneste under Studenternes Efterretningstjeneste
Juul Clausen, Erik: Operahuset på heden
Dokumentarroman om den tyske besættelse, opførelsen af den
store kommandobunker ved Karup og sabotagen mod den
Juul Clausen, Erik: Spillemandens krig
Spillemanden Stefan kommer under mistanke for at være
tyskervenlig da han begynder at spille for tyskerne, men der langt
flere lag i Stefan, som er med ved sabotageaktioner, men
kæresten Anna slår op med ham på grudn af hans spilleri, og
samtidig bliver Stefan tvunget til at samarbejde med en tysk
psykiater, alt imens Gestapo begynder at interessere sig for ham
2. del af: Operahuset på heden

Juul Clausen, Erik: Høst 1943
Under besættelsen finder spillemanden og bonden Stefan
sammen med Laura. Han prøver at hjælpe nogle engelske flyvere,
men vennerne i modstandsbevægelsen er forbeholdne, fordi han
er ven med en tysk læge.
3. del af: Operahuset på heden
Kadaré, Ismaı̈ l: En middag for meget
en veletablerede albanske kirurg Gurameto inviterer sin gamle
tyske ven og studiekammerat, oberst von Schwabe, til middag.
Schwabe er imidlertid øversbefalende for den tyske invasionshær,
der står ved bygrænsen, men det lykkes Gurameto at tale vennen
fra at angribe byen og løslade de gidsler, tyskerne har taget
Kelly, Martha Hall: Blomstrende syrener
Tre kvinder oplever grusomme ting under 2. verdenskrig. I
koncentrationslejren Ravensbrück bruger den tyske læge Herta
raske kvinder som forsøgskaniner. Polske Kasia overlever
operationen med ar på krop og sjæl. Carolines indsats i
velgørende organisationer bringer nogle af "forsøgskaninerne" til
USA i 1950'erne
Kertész, Imre: De skæbneløse
Som 15-årig deporteres fortælleren, der er ungarsk jøde, til
Auschwitz og Buchenwalde. Efter befrielsen er det svært at finde
en identitet og fremtid, men alligevel forstår han at udlede det
smukke i opholdet
Kettu, Katja: Jordemoderen
Finland 1944. Den laplandske jordemoder Vildøje forelsker sig
hæmningsløst i den traumatiserede SS-officer Johannes, men kan
deres kærlighed og deres forstand overleve krigen? Og kan deres
ufødte barn?

Knoth, Erik: Jørgens krig
Dokumentarisk roman om Jørgen Røjel (1916-2007), en af
modstandsbevægelsens helt store skikkelser. Vi hører om
sprængningen af Langåbroerne, og om hans tilknytning til Holger
Danske hvor han en overgang var en del af ledelsen, indtil han
blev taget af tyskerne
Knoth, Erik: Hvide rose
Dokumentarisk roman. Søskendeparret Hans og Sophie Scholl
uddeler flyveblade om Hitlerregimets snarlige undergang og
uhyggelige overgreb. De er aktive i modstandsgruppen Hvide
Rose ved universitetet i München. De pågribes og henrettes i
1943, hvor det nazistiske styre begynder at få alvorlige problemer
ved Stalingrad
Kold, Jesper Bugge: Tiden før døden
I slutningen af 2. verdenskrig vikles en række vidt forskellige
personers skæbner via tilfældigheder ind i hinanden, og fortæller
om krigens rædsler og det svære ved at bevare optimismen og
håbet i en verden i krig og mismod
Kold, Jesper Bugge: Vintermænd
En roman, der fortæller om to dygtige og veluddannede brødre fra
Hamborg og deres skæbne under naziregimets vækst og
sammenbrud. De to mænds samvittighed bliver gang på gang
udfordret af det totalitære regimes krav om underkastelse
Konar, Affinity: Mischling
Tvillingerne Pearl og Stasha ankommer i 1944 til Auschwitz, hvor
de sammen med en række andre tvillingepar udvælges til Josef
Mengeles medicinske eksperimenter. Da lejren rømmes, er
pigerne kommet væk fra hinanden

Kosović, Birgithe: Den inderste fare. Bind 1
Politisk og personligt portræt af samarbejdspolitikeren Erik
Scavenius (1877-1962), der fik til opgave at føre Danmark uskadt
gennem besættelsen som udenrigsminister. Om både de politiske
dilemmaer og om Scavenius som et erotisk menneske, for hvem
kærligheden spiller en næsten lige så stor rolle som politikken
Kosović, Birgithe: Den inderste fare. Bind 2
Efter Telegramkrisen ankommer Dr. Werner Best til Danmark i
1942 for at sikre, at der dannes en mere nazivenlig regering. Erik
Scavenius og Best etablerer kynisk og pragmatisk
samarbejdspolitikken, der forhindrer den værste katastrofe for
Danmark, men som også får store personlige konsekvenser for
Scavenius' eftermæle
Kotov, Pëtr: Øen og landet
Maj 1945: Bornholm bliver "befriet" af russiske soldater og de to
gode venner, soldaterne Sergej og Pavel, må både passe på
efterretningstjenesten, alkohol, fortvivlelsen og kærligheden, mens
der også tegnes et brutalt billede af Sovjetunionens historie
Lam, Andrew: Kinas to sønner
Historisk roman fra det nordlige Kina under 2. verdenskrig hvor
amerikanske tropper er ankommet til Kina for at hjælpe til i
kampen mod japanerne. Den amerikanske løjtnant David Parker
og den kommunistiske guerillaleder Lin Yuen forenes i et
usædvanligt broderskab
Littell, Jonathan: De velvillige
I sine erindringer, der er en blanding af filosofi, historiske facts og
græsk tragedie, forsøger en tidligere SS-officer, som har deltaget i
nogle af den 2. verdenskrigs værste massakrer, bl.a. Babi Jar og
Stalingrad, at forstå omfanget af og grunden til sine forbrydelser

Le Clézio, J. M. G.: Sultens refræn
Ethel vokser op i 1930'ernes Paris i en velstående familie.
Barndommens tryghed forsvinder efterhånden, faderen går fallit,
og Hitler er på fremmarch. På flugt under krigen oplever hun et
samfund i sammenbrud med sult, ufrihed og angst. Romanen er
baseret på forfatterens mors historie
Leine, Kim: Afgrunden
De to tvillingebrødre Kaj og Ib rejser til den finske borgerkrig i
1918, og krigens vold og meningsløsheder mærker dem for resten
af livet. Romanen følger deres historie op gennem
mellemkrigstiden og den spirende nazisme og kulminerer under
modstandskampen i København
Lembourn, Claus: Svovlregn
I 2. verdenskrigs sidste dage søger tre tyske veteraner mod
redningen bag de engelske linjer. De har fulgt hinanden i lang tid
og har et fælles ønske om at bevare deres menneskelighed i et
ragnarok, de ikke har ønsket, men selv her i de sidste timer
udsættes de for nye prøvelser
Lenz, Siegfried: Overløberen
En ung tysk soldat møder i slutningen af 2. verdenskrig en polsk
pige i et tog. Deres knæ mødes næsten, men det er ikke en
verden for kærlighed og så alligevel
Linturi, Jenni: For fædrelandet
Aldrende Antti er hårdt ramt af demens. Som frivillig i den finske
afdeling af Waffen-SS, oplevede han frygtelige ting på østfronten.
Sygdommen gør at disse oplevelser igen dukker frem fra
fortrængningens mørke, og for længst afdøde kammerater blander
sig umærkeligt med den levende familie

Lonning, Claudia Westh: Skakmesteren fra Tirana
Den unge Københavnske studerende Julie kan ikke slippe
historien om sin slægts skæbne i Albanien før og efter den 2.
verdenskrig
Makos, Adam: Et højere kald
Et stærkt beskadiget amerikansk B-17-bombefly ført af piloten
Charlie Brown forsøger at komme fra Tyskland til England i
december 1943. Den tyske jagerpilot Franz Stigler har den på
kornet, men vælger overraskende at eskortere den gennem
luftværnsbatterierne
Marani, Diego: Ny finsk grammatik
En såret sømand findes på havnen i Trieste i 1943. Lægen
antager, at han er finne og sender ham til Finland, for at genfinde
sin historie. Mødet med Finland bliver ikke som planlagt og
patienten går langsomt til grunde i jagten på sin identitet og en
fortid, der ikke lader sig indfange
Morante, Elsa: Historien
I Rom under 2. verdenskrig opleves begivenhederne ude i verden
og deres virkninger på almindelige mennesker gennem den
apolitiske lærerinde Ida og hendes sønner
Morris, Heather: Tatovøren fra Auschwitz
Roman baseret på virkelige hændelser om den jødiske Lale
Sokolov, der arbejdede med at tatovere numrene på
koncentrationslejrfangernes arme i Auschwitz
Mortensen, Per: Sabotørerne : vi vandt en krig
Dokumentarisk roman om en 18-årig lærling på Burmeister og
Wain's skibsværft, der under besættelsen bliver medlem af en
sabotagegruppe og deltager i en række sabotageaktioner

Munn, Heather: Stor er verden, sort er natten
Julien flytter fra Paris til landsbyen Tanieux for at slippe for
nazisternes grusomheder. Samtidig flygter Nina fra Wien til Italien
sammen med sin lillebror. Som jøder er de uønskede overalt og
håbet om en fremtid føles langt væk. Heldigvis skinner troen som
et lys i verdenskrigens mørke
Nádas, Péter: Parallelle historier
På tværs og parallelt mellem tid og sted, igennem et halvt
århundredes Europa, væves tilsyneladende uafhængige
familieskæbner langsomt ind i hinanden. Store temaer, som
individets trang til udfoldelse og seksuel frihed, skildres nøgternt
og minutiøst
Bind 1: Den tavse provins, bind 2: I nattens mørke dyb, bind 3:
Frihedens åndedrag
Neuhaus, Arabella: Shanghai : i lyst og nød
I 1939 ankommer det nygifte par Kamma og Doron Neuhaus til
Shanghai, fordi Doron skal arbejde for Store Nordiske
Telegrafselskab. Men parret må kæmpe for at tilpasse sig i det
kriminelle Shanghai, som er besat af japanerne
Nore, Aslak: Ulvefælden : spændingsroman
I slutningen af 2. verdenskrig vender den unge norske Henry
Storm desillusioneret hjem til Oslo. Han har mistet den tro på
Quisling og nazisterne, som fik ham til at drage af sted. Han har
fået kendskab til tyskernes nye hemmelige våben og vil nu
forsøge at forpurre raketprogrammet
Odderskov, Pia Grandjean: Fortielse
Roman om Ellen der i 1944 flygter fra Danmark med en tysk
soldat. 25 år efter vender hun tilbage til Danmark og konfronteres
med 25 års fortielser

Oksanen, Sofi: Da duerne forsvandt
Fætrene Edgar og Roland vokser op sammen på landet i Estland
men er meget forskellige. Under krigen arbejder Edgar for
nazisterne og Roland for Skovbrødrene, der kæmper for et frit
Estland. Sidenhen skifter Edgar holdning og arbejder for KGB i det
sovjetiske Estland
Petrovskaja, Katja: Måske Esther
Fortælling om en slægts historie og skæbne før, under og efter
holocaust. Efterkommeren Katja Petrowskaja forsøger at samle
brikkerne i hendes fragmenterede familiehistorie ved hjælp af
internettet og rejser til alle de steder og byer, hvor hendes familie
levede
Quinn, Kate: Jægerinden
Efter 2. verdenskrigs afslutning jagter nazijægere den frygtede
polske nazist Jægerinden og følger hendes spor til USA. Her har
de brug for et vidne til hendes ugerninger, og det finder de i Nina
Markova fra den legendariske sovjetrussiske
nattebombereskadrille
Radcliffe, Robert: Over mørke vande
Krigshistorisk roman, hvor den unge officer Micael Villiers er
ombord på HMS Daisy i 1942, da den bliver deltager i slaget om
Atlanten
Radcliffe, Robert: Under engelsk himmel
I den lille engelske landsby Bedenham i Suffolk lever beboerne
under 2. verdenskrig sammen med en række evakuerede børn fra
London og en base for amerikanske piloter

Rasmussen, Gorm: Lille Sven
Dokumentarisk roman om Søren Lauritzen der som ganske ung
kommer med i modstandsgruppen BOPA under dæknavnet Lille
Sven og hurtigt bliver en central skikkelse i de københavnske
sabotørkredse
Riisom, Randi Faxøe: Deroute : en familiekrønike
Familiekrønike om gårdmandsdatteren Iben, der fra 1930-ernes
landbrugskrise følger tidens bevægelse fra land til by. Følger
Ibens slægtshistorie op til og igennem 2. verdenskrigs
udfordringer
Riisom, Randi Faxøe: Kampens pris : en familiekrønike
2. verdenskrig raser og det giver store udfordringer for familien.
Deres historie følges efter krigen og helt frem til Ibens begravelse
2. del af: Deroute
Rickloff, Alix: Vejen til London
Efter en skandale er Lucy Stanhope endt hos en skrap tante i
krigstidens England. Med drømmen om en bedre fremtid sætter
Lucy kursen mod London sammen med drengen Billy, der håber
på at finde sin mor, men det umage par løber ind i problemer
undervejs og får brug for hjælp fra nye og gamle venner
Rohan, Zina: Officerens datter
Efter invasionen i Polen i 1939 ender Marta i en fangelejr i
Sibirien, hvor hun overlever fem frygtelige år ved
selvopholdelsesdrift og sammenhold. Hun møder kærligheden,
men bliver gift med en anden og får et nyt liv i London
Rosnay, Tatiana de: Sarahs nøgle
I 1942 deporterede det franske politi tusindvis af jøder, bl.a. den
10-årige Sarah, der mirakuløst overlevede. Men med en uendelig
stor sorg. I 2002 leder journalisten Julia historien frem og bliver så
grebet af den, at hun må følge den til ende

Rothmann, Ralf: Forårets døde
Walter er malker i Nordtyskland, da han som 17-årig tvinges til at
melde sig til SS i krigens sidste måneder. Her oplever han rædsler
på Østfronten, der sætter sig varige mén i hans psyke
Safier, David: 28 dage
16-årige Mira lever i ghettoen i Warszawa, og da ghettoen skal
ryddes, beslutter hun sig at melde sig til modstandsbevægelsen.
En kamp, som varer 28 dage
Sansom, C. J.: Vinter i Madrid
Englænderen Harry Brett er blevet såret ved Dunkerque og bliver i
1940 sendt til Madrid for at udspionere en gammel
skolekammerat. Deres og de øvrige personers liv tegner et
detaljeret billede af krigen på slagmarken og livet i et Madrid i
ruiner
Schnerf, Joachim: Denne aften
Den gamle mand Salomon skal for første gang fejre den jødiske
påske med familien uden sin elskede hustru, som er død. Under
forberedelserne og som dagen skrider frem, dukker minder om
ægteskabet og livet som fange i Auschwitz op
Sebald, W. G.: Austerlitz
Austerlitz, som blev sendt fra Prag til England før 2. verdenskrig er
på sporet af sin tabte fortid. Han vender tilbage til Prag for at finde
sine rødder og lære sine forældres skæbne under nazi-tiden at
kende
Sebald, W. G.: De udvandrede
Fire noveller om jøder, der forlod det sydlige Tyskland i tide, men
som netop derfor bærer deres og slægtens overlevelser som et
uafvaskeligt mærke i sjælen

Seeberg, Peter: Bipersonerne
Om nogle udenlandske arbejdere, som er tvangsanbragt i et
berlinsk filmatelier i 1943, midt i krigens meningsløse kaos
Sem-Sandberg, Steve: De fattige i Lodz
Ældstejøden Rumkowski forvalter på nazisternes vegne ghettoen i
den polske by Lodz, der på sit højeste har 200.000 indbyggere,
der gradvist bliver deporteret og myrdet
Sem-Sandberg, Steve: De udvalgte
Drengen Adrian Ziegler havner under 2. verdenskrig på klinikken
Spiegelgrund sammen med andre overflødige og "racemæssigt
degenererede" børn. Her udsættes børnene for lægernes
eksperimenter og en del aflives som uegnede. Romanen bygger
på virkelige skæbner
Seppälä, Juha: Mr. Smith
På Det Karelske Næs og i Skt. Petersborg er problemløseren Mr.
Smith på jagt efter historien om sin farfar, Hr. Schmidt, og dennes
mystiske manuskript. En kalejdoskopisk, historisk roman centreret
om grænsen mellem Finland og Rusland
Shaffer, Mary Ann: Guernseys litterære kartoffeltærteklub
Forfatteren Juliet Ashton skrev vittige klummer i London-aviser
under 2. verdenskrig. Hun savner nu i 1946 en ny retning i livet,
og i denne brevroman oplever læserne, hvordan hun gribes af øen
Guernseys historie, dens beboere og deres livsmod
Shute, Nevil: Fem sorte høns
En gruppe europæiske kvinder drives som krigsfanger rundt i det
japansk-besatte Malaya under 2. verdenskrig. Da en af dem efter
krigen vender tilbage, erfarer hun, at hendes redningsmand stadig
lever, og hun beslutter at efterspore ham

Shute, Nevil: U-båd savnes
Den unge Royal Air Force pilot Jerry er på bombetogt og får ram
på en u-båd i den Engelske Kanal. Ved hjemkomsten meldes en
engelsk u-båd savnet - og Jerry mistænkes for at have bombet
sine egne ved en frygtelig fejlbedømmelse. Krigsretten frikender
Jerry, men mistanken klæber til ham
Simonsen, Knud: Guldsmugleren fra Gilleleje
Dokumentarisk roman om en fiskeskipper fra Gilleleje som
involverer sig i guldsmugleri under den tyske besættelse af
Danmark
Simonsen, Knud: Vestkystbunker
Frede støber betonbunkere for tyskerne. Hans samvittighed er i
orden, da arbejdet er godkendt af regeringen. Der går sport i at
snyde de tyske bygherrer. Frede starter sin egen
entreprenørvirksomhed, og da krigen slutter, er han en holden
mand, men kan han omstille sig til de nye tider?
Skowronek, Nathalie: Max, tilsyneladende
Med udgangspunkt i morfaderens tatovering fra Auschwitz,
forsøger hans barnebarn at få indblik i sin jødiske families historie.
Det er en historie der rummer på mange hårde skæbner, med
jødeforfølgelse og koncentrationslejre, men også kærlighed og
sammenhold
Solomons, Natasha: Mr. Rosenblums liste
Det tysk-jødiske ægtepar Jack og Sadie Rosenblum flygter kort
før 2. verdenskrig til England, hvor Jack med alle midler forsøger
at blive engelsk. Da ingen golfklub vil optage ham som medlem,
beslutter han sig for selv at anlægge en golfbane i det idylliske
Dorset

Stranger, Simon: Leksikon om lys og mørke
Roman der bygger på den virkelige historie om forfatterens
svigerfamilie, den norsk jødiske Komissarfamilie og Gestapos
håndlanger i Trondheim Henry Oliver Rinnan
Sullivan, Mark T.: Under en blodrød himmel
Biografisk roman om den 17-årige Pino, som i 1944 hjælper jøder
med at flygte fra Italien til Schweiz, og som derefter bliver spion
for de allierede
Sutzkever, Abraham: Grønt akvarium : fortællinger fra
Litauens Jerusalem
Udvalg af den jiddische forfatter Abraham Sutzkevers tekster fra
holocaust i Litauens Jerusalem, som Vilnius blev kaldt af sin
jødiske befolkning. I et skift mellem realisme og surrealisme
skildres forfølgelse og drab med angst, ydmygelser, fortvivlelse,
vantro og mareridtsfølelse
Søby, Mads-Peder Winther: Vi var mennesker i skyggernes
tid
En ung sønderjyde befinder sig i en tysk skyttegrav under 1.
verdenskrig i timen op til forårsoffensiven i 1918, og tænker
tilbage og reflekterer over kærligheden, Gud, livet og døden
Tamelander, Michael: Dambusters : historien om Operation
Chastise, 1943
Roman om englændernes bomberaid mod den tyske industri i maj
1943 under oberstløjtnant Guy Gibsons ledelse
Timm, Uwe: Opfindelsen af currywursten
Da anden verdenskrig går på hæld møder den unge Lena
soldaten Hermann i de sørgelige rester af et krigshærget
Hamburg. Kærligheden blomstrer mens der navigeres i
efterkrigstidens virvar i Tyskland

Thomsen, Anders C.: Stalingrad - Berlin
Den unge Mihael lever et stille liv i et kollektiv i Sibirien, men alt
bliver ændret da Tyskland invaderer Rusland. Han indkaldes som
soldat og bliver sat ind i det barske forsvar af Stalingrad, men stik
imod alle odds overlever han. Han vinder stor hæder og nu går
vejen mod Berlin og krigens endeligt
Thorup, Kirsten: Indtil vanvid, indtil døden
I efteråret 1942 rejser Harriet fra Danmark til München efter at
have mistet sin ægtemand i krigen
Uhrskov, Sven: Vi bringer en særmelding
Martin Bech, en ung mand midt i tyvere, går i 1941 ind i
modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt. Som tiden
går, drages han længere ind i kampen, og samtidig skal han
forsøge at få hverdagen til at fungere trods den konstante angst
han lever med
Ullman, Nina: Balladen om Elena
Elena og hendes sigøjnerfamilie lever under jorden i frygt for SS.
Elena ender i Auschwitz afsondret fra sin familie og forlovede.
Hun overlever krigens gru, men kan hun finde sin spanske
kærlighed Stefan igen?
Voorhoeve, Anne C.: Liverpool Street
Franziska er kun 10 år, da hun sendes til London som jødisk
flygtning fra Berlin. Her skal hun finde sig til rette med nyt sprog
og en ny familie, som hun bliver meget glad for, hvilket giver
hende dårlig samvittighed overfor moderen, der sendes i kz-lejr
Waters, Sarah: Nattevagt
Tre unge, vidt forskellige kvinders oplevelser skildres bagud i tiden
fra 1947 og til London under Blitzen, hvor de tilfældigt mødes, og
under indtryk af krigens gru bliver venner og elskende

Webeling, Pieter: Latteren og døden
I 1944 bliver den kendte jødiske komiker Ernst Hofman deporteret
til en kz-lejr i Polen. På rejsen til lejren møder han en kvinde, der
er på vej til samme lejr. Humoren og tanken om kvinden er hans
eneste værn mod grusomhederne. Men er det nok for at
overleve?
Weinrich, Jacob: Pigen fra den franske skole
21. marts 1945 gennemfører RAF et angreb på Shellhuset i
København. Bogens handling foregår i tiden op til, under og efter
angrebet. Vi følger flere personer, der på hver sin måde er
involveret i eller påvirkes af hændelsen
Wiesel, Elie: Natten : Daggry : Dagen
Natten: Selvbiografisk roman om nobelpristagerens oplevelser i
1944 og 1945, da han som 15-årig jøde i Sighet i Transsylvanien
sammen med sin familie blev deporteret til koncentrationslejren
Birkenau, senere til Auschwitz og sidst Buchenwald
Winge, mette: Den femte vinter
Krigens sidste år, oplevet i København af forskellige mennesker,
som hver på sin måde bliver involveret og bærer ar, da freden
kommer
Zusak, Markus: Bogtyven
Det er Døden, der fortæller historien om 9-årige Liesel som under
2. verdenskrig sendes til en plejefamilie. Hun stjæler bøger og
Håndbog for Kirkegårdgravere er den første som hun lærer at
læse efter

