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Aubert, Marie: Voksne mennesker 
Ida er barnløs, single og over 40. Og når familien samles er det 
ikke altid en nem situation at sidde i 
 
Backman, Fredrik: En mand der hedder Ove 
Ove, en gnaven og regelfikseret gammel mand, har gjort det til sin 
opgave at kontrollere alt og alle i boligforeningen. Men bag Oves 
bitre fremtoning gemmer der sig en sørgmodig historie og efter 
tabet af sin kone har Ove på forskellig spidsfindig vis forsøgt 
selvmord. Men da en larmende iransk kvinde og hendes familie 
flytter ind ved siden af, rusker det liv i Oves rutiner og tristesse 
 
Bergstrand, Mikael: Delhis smukkeste hænder  
En desillusioneret midaldrende svensk mand tager til det 
eksotiske og anderledes Indien for at vende om på sit liv. Mødet 
med Indien bliver både overrumplende, humoristisk og kaster 
uventede gevinster af sig 
 
Bjerg, Sanne: Fejltagelsernes bog  
Skakspilleren Vaclav bliver ved en fejl agent for en fodboldspiller 
og sammen vil de kidnappe Messi pga. hans helbredende kræfter 
 
Blendstrup, Jens: Gud taler ud 
En selvbiografisk roman, hvor der fortælles om tilværelsen i 
parcelhuset i Risskov ud fra sønnens synspunkt, med faderen, 
Gud, i en absolut hovedrolle, på godt og ondt 
 
Braithwaite, Oyinkan: Min søster er seriemorder  
Den smukke søster har det med at slå sine kærester ihjel. Den 
kedelige søster har det med altid at hjælpe med at fjerne dem og 
slette alle spor. Da den smukke søster udser sig den mand, som 
den kedelige er lun på, bliver søsterloyaliteten sat på prøve 
 
 
 



Brigsted, Thomas: En forunderlig begravelse 
Da Michael får at vide, at han snart skal dø, går han i gang med at 
planlægge sin egen begravelse. Den skal vise sig at blive ret 
forunderlig. Morbid fortælling om døden til læsere af humoristiske 
romaner 
 
Brønnum, Jakob: Dahls forklaring  
Satirisk roman om studieværten Peter Dahl, der bliver landskendt 
med showet "Dahls forklaring". Hele hans fokus er på tilblivelsen 
af showet, men da hans søn løber hjemmefra og privatlivet ramler, 
må han finde meningen med sit liv og den store forklaringsbølge, 
der har ramt Danmark 
 
Byers, Sam: Syge køer  
Katherine er over 30 og har ikke fundet lykken, og hendes ex 
siger, at han elsker sin nye kæreste. Da deres fælles ven vender 
tilbage fra den lukkede afdeling, beslutter de alle tre at slå 
pjalterne sammen igen for at få deres liv til at fungere. Kan man 
det? 
 
Carrington, Leonora: Hørerøret 
Herlig, morsom og skæv roman om 92-årige Marian Leatherby, 
som tvinges på plejehjem af sin familie. For læsere som holder af 
skæve og humoristiske romaner 
 
Clark, Mathilde Walter: Grumme historier  
En samling humoristiske noveller, der alle handler om et 
menneske, der oplever grumme, absurde ting 
 
Damsø, Mads: Hvis dette er en lakridspibe  
Mads tager til Hvide Sande for at skrive en biografi om den 
døende Kuno. Alt kan ske på den jyske vestkyst, og Mads får sin 
sag for i vellykket og velskrevet debutroman 
 
 



Dixelius, Kalle: Den dag, hvor James McDougal forsvandt  
En livsfarlig epidemi truer Stockholm på grund af griskhed i 
medicinalbranchen. En gruppe meget forskellige mennesker 
opdager, at de har evner som superhelte, så de måske kan 
afværge katastrofen 
 
Durrell, Gerald: Min familie og andre dyr 
I 1935 forlader 10-årige Gerald og hans familie England og slår 
sig ned på solskinsøen Korfu. Det bliver til fem lykkelige år, hvor 
den naturvidenskabeligt interesserede dreng med alle sanser 
åbne oplever sin excentriske familie og øens mangfoldige dyreliv 
Samhørende med: Min familie har finner, fjer og sko og Gudernes 
have 
 
Duve, Karen: Ingen sang om kærlighed  
Anne er 30 år og 117 kg tung. Bag sig har hun 6 ulykkelige 
kærlighedsforhold. Lige nu er hun på vej til London og 
ungdomskærligheden og fortæller satirisk og humoristisk om 
ønsket om klarhed i livet 
 
Erbillor, Sabina: Debil tur-retur  
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 
 
Eggers, Dave: Kaptajnen og Æren 
Det gode skib "Æren" har sejlet på de syv verdenshave i mange 
år og skal nu have ny kaptajn, som til forveksling ligner Donald 
Trump. Besætningen synes, han er spændende, fordi han siger, 
hvad han tænker, men hurtigt begynder det at gå helt galt. For 
læsere af politisk satire 
 
 
 



Forsby, Johan: Sønner af mænd  
Malthe, Salahdin og Victor er alle i tyverne og burde egentlig være 
godt på vej til at leve et normalt liv. Men de har svært ved at leve 
op til især fædrenes forventninger. Tilfældet vil, at de tre unge 
mænd møder hinanden i en stjålen bus på vej mod Berlin 
 
Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi  
En roman om at tage bilen og køre bort fra det hele. Og for de to 
hovedpersoner er der nok at køre bort fra. Asger har mistet sit job, 
og Waldemar lider af alverdens sygdomme. Foran dem venter 
healeren Torbi el Mekki i Marokko. Men inden de kommer så vidt, 
antager virkeligheden den ene groteske form efter den anden. 
 
Glaffey, Kristina Nya: Mor og busser  
Set gennem et barns undrende øjne og i en humoristisk og kærlig 
tone, fortælles om en familie, der består af to mødre og om deres 
hverdag, samtaler, meninger og handlinger 
 
Groen, Hendrik: Forsøg på at få noget ud af livet: 83 ¼ årige 
Hendrik Groens hemmelige dagbog  
Gennem en dagbog med en god portion humor og sarkasme 
følges Hendrik Groen i præcis et år med op- og nedture på et 
plejehjem i Amsterdam i Holland 
 
Guldager, Katrine Marie: Bjørnen  
En vred kvinde i midtvejskrise tager kræfterne op mod naturen, en 
bjørn og sig selv. Guldager beretter med vid og bid om en 
forsmået kvindes udvikling 
 
Guldberg Mikkelsen, Hanne: I pestens tid : en coronakomedie  
Farce over coronaepidemien - her fremskrevet til en mulig ny 
pestpandemi grundet et udslip fra et nedlagt viruslaboratorium på 
en lille dansk ø. For yndere af satiriske romaner 
 
 



Hallgrímur Helgason: Lejemorderens guide til et smukt hjem 
Toxic er en hårdkogt serbisk lejemorder, som må flygte fra New 
York, da han for alvor har klokket i det. Han ender ved et uheld i 
Reykjavik, hvor han giver den som karismatisk tv-præst. Det 
holder naturligvis ikke i længden, og pludselig er gode råd dyre, 
da Toxic bliver indhentet både af kærligheden og fortiden 
 
Hickham, Homer: Med Albert på bagsædet  
Humoristisk familieepos. Et ungt ægtepar rejser på tværs af USA 
med en alligator på bagsædet og opdager undervejs en del om sig 
selv og hinanden 
 
Hindberg, Jeanett Veronika: PS. Kald mig bare Bitterfisse: en 
40+ tørkages dagbog  
Jeanett Veronica Hindberg er blevet 44 år og er både frigid og 
deprimeret. Vægten siger 106 kilo, og der er helt dødt syd for 
navlen. Jeanetts alkoholiske mor er død, og det kaster Bitterfissen 
ud i en eksistentiel krise 
 
Holmqvist, Karin Brunk: Akutklokken 
Det ældre søskendepar Elsa og Julia arver uventet en stor sum 
penge. Pengene vender op og ned på deres rolige tilværelse, og 
spørgsmålet er, om de overhovedet ønsker at beholde dem? 
 
Holmqvist, Karin Brunk: Sirile gentlemen søges 
Alma er 79 og Margit 81. De har masser af appetit på livet, og da 
kommunen vil ekspropriere deres huse, bliver de midlertidigt 
genhuset på det lokale plejehjem i Tomelilla. Her skaber de 
ravage på den gode måde og vender op og ned på tingene for sig 
selv og deres omgivelser 
 
 
 
 
 



Hoyden, Magne: Sameland  
De to ukueligt optimistiske postarbejdere Leif og Roy fra Kirkenæs 
i det nordligste Norge beslutter sig for at tjene mængder af 
nemme penge ved at åbne en samisk lejr for rige 
oplevelseshungrende turister. Med et kendskab til samisk kultur, 
der begrænser sig til joik og tilstedeværelse af rensdyr, kaster de 
sig ud i opgaven 
 
Høeg, Tine: Nye rejsende 
Kortprosaroman. Første dag som togpendler møder en kvinde en 
gift mand og indleder en affære 
 
Hørslev, Lone: Sorg og camping  
En række mennesker i en lille jysk by er vævet sammen i et 
sælsomt mønster, der her beskrives humoristisk og skrapt 
 
Ingelman-sundberg, Catharina: Med rov i rollatoren 
Efter flere røverier med forviklinger, flytter fem seniorer ind i en 
villa og skal beslutte hvordan pengene bedst kan bruges for at 
forsøde de svenske pensionisters tilværelse i en tid med 
nedskæringer. Det skaber dog problemer at flytte ind ved siden af 
en Hades Engles rockerborg 
 
Ingemann, Peter: Den Gyldne Hest : en erotisk brun 
bodegafortælling 
En samling humoristiske historier fra dengang der fandtes en rigtig 
brun bodega i Silkeborg med navnet Den Gyldne Hest. Til læsere 
af sjove og bramfrie jyske fortællinger 
 
Jacobsen, Benjamin: Midt i en klunketid 
Humoristiske skitser fra en københavnsk families liv fra slutningen 
af 1800-tallet 
Samhørende med: Bedstemor gaar igen ; Glade dage i 
Kronprinsessegade 
 



Jakob, Nis: Mænd i frit fald 
Humoristisk og tragisk fortælling om mænd, der har mistet 
fodfæstet i kampen om og mod kvinderne i deres liv 
 
Jaud, Tommy: Kraftidiot 
Simon er alene og nærmer sig de 30. Han søger desperat en 
partner eller bare et knald, men hans kiksethed kommer konstant i 
vejen 
 
Jensen, Flemming: Kongen af Malmø  
Politisk satirisk kærlighedsroman om den danske indvandrerpolitik 
og kongehuset. Den danske kronprins Michael er klar til at 
overtage tronen efter kongen som ligger for døden. Der er blot 
sket det "uheldige", at kronprinsen har forelsket sig i den 
"forkerte". For læsere af humoristiske romaner 
 
Jensen, Flemming: Vorherre er en rutebil  
Samfundssatirisk roman, hvor medierne og det politiske system 
kommer under kærlig behandling. Frelsens Hær vinder Melodi 
Grand Prix, en politisk spidskandidat taber bukserne i et populært 
reality-show og et banalt trafikuheld ophøjes til terror 
 
Jensen, Ina: Bornholmermordet  
Asta er en vraget kvinde. Hendes mand igennem nitten år har 
fundet en yngre kvinde, og han går uden at sige farvel til børnene. 
Galgenhumoristisk roman om hævn for kvindelige læsere 
 
Jepsen, Jens Folmer: Leroy og Lise 
Lise og Leroy tror, de har et engangsknald i Aarhus, men efter 
knaldet hvirvles de ind i hinandens liv og et væld af aarhusianske 
historier. For voksne med interesse for humoristiske fortællinger 
 
 
 



Jonasson, Jonas: Den hundredeårige der kravlede ud af 
vinduet og forsvandt 
Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Allan 
Karlsson der, på sin 100 års fødselsdag flygter fra sit plejehjem ud 
i den svenske provins, hvor eventyr, sære eksistenser, kriminelle 
typer og dramatiske begivenheder venter 
Samhørende med: Den hundred og et-årige der tænkte at han 
tænkte for meget 
 
Knutzon, Line: Camilla Clouds brevkasse 
Den fiktive brevkasseredaktør Camille Cloud tager verden under 
kærlig behandling, og alle får det uforskammede svar, de 
forventer. Camille Cloud er opfundet til en anden lejlighed, men får 
her lov at folde sig ud 
 
Lewycka, Marina: En kort gennemgang af traktorens historie 
på ukrainsk  
Nadezjda (Nadja) og hendes storesøster Vera er ikke på talefod, 
men da deres 84-årige far falder for en 36-årig ukrainsk blondine 
med gevaldige bryster og insisterer på at gifte sig, må de 
samarbejde for at afværge katastrofen 
 
Lipasti, Roope: Udflugt med urne  
To brødre tager på et roadtrip gennem Finland med deres sted-
morfars aske i en urne. De er som nat og dag og har altid 
konkurreret med hinanden. Med humor skildres tilværelsens 
barske vilkår og familielivets genvordigheder 
 
Lind, Henriette: Nynnes dagbog  
Nynne, en trendy 35-årig københavner, fører dagbog over sit 
hektisk søgende liv efter at hendes kæreste Djøf er skredet med 
en yngre model. Afsnit af dagbogen har været bragt i Politiken 
hver søndag fra august 1999 til november 2000 
 



Lindgren, Minna: Hellere flygte end frygte: måske en sag for 
de tre damer fra Tusmørket  
Beboerne på et plejehjem i Helsinki er stærkt plaget af 
renoveringsarbejde. Fem af dem etablerer sig derfor som kollektiv 
i en lejlighed i byen. Her oplever de, hvordan det offentliges 
stigende bureaukratisering og privatisering bliver udmøntet i 
ineffektivt sundhedsvæsen og lyssky byggeprojekter 
 
Loe, Erlend: Doppler 
Doppler, som er en velfungerende borger, beslutter pludselig, at 
han må finde sig selv, opgiver job og ægteskab og flytter ud i 
skoven omkring Oslo for at finde sig selv, i selskab med en elgkalv 
og i pagt med naturen, mens han tænker over udviklingen i 
samfundet og hans eget ægteskab 
 
Lyneborg, Elisabeth: Provster er osse bange for spøgelser.  
Humoristisk skildring af den opstandelse det medfører i 
provsteboligen i en dansk købstad, at Brian, der blandt meget 
andet godt er clairvoyant, flytter ind på ubestemt tid 
 
Lüscher, Jonas: Kraft 
Richard Kraft bliver indbudt til en konkurrence, hvor han skal lave 
et oplæg om Teodicé-problemet. Opgaven viser sig at være svær, 
og Krafts egen omtumlede fortid bliver i stedet det, der optager 
ham i de uger, han arbejder på oplægget. Intelligent og 
humoristisk roman for alle læsere 
 
Mansell, Jill: Cleo og kærligheden 
Da 26-årige Cleo finder ud af, at hendes nye, perfekte kæreste er 
gift, bryder alting samen. Samtidig har hendes søster en næsten-
affære, da en chokerende familiehemmelighed afsløres. 
Forviklingerne tager til, da Cloes ex-kærrestes ex-kone flytter ind i 
landsbyen, hvor også Cleos barndoms plageånd Johnny er 
belastende attraktiv og arrogant 
 



Morgenthaler, Anders: Helle Erobreren  
Helle mister sit elskede slagterarbejde og bliver af omveje 
pludselig forvekslet med en polsk turnuslæge. En komplet 
vanvittig fortælling om en kvinde, der satser alting for at få en ny 
chance 
 
Morgenthaler, Anders: Kød og fred  
Humoristisk klimathriller om sosu-assistenten Annemette, der 
sammen med veninderne tager sagen i egen hånd for at 
bekæmpe kødindustrien og redde verdens klima 
 
Munksgaard, Torben: Sort hund  
Da Bernhard stjæler Alberts hund, sætter han gang i en lavine af 
begivenheder - Det ender ikke alene med, at han kan beholde 
hunden, men han får også Alberts kone og de lever lykkeligt 
sammen resten af deres dage 
 
Naabye, Rita: Kontakt  
Handler om en midaldrende, buttet og livsglad dames erfaringer 
med en kontaktannonce og de mænd, der reagerede på den. 
Tonen er humoristisk, og mange af tilværelsens normer udfordres 
 
Njor, Maise: Du ser træt ud, skal jeg holde dine bryster?  
Klummeskribenten portrætterer sig selv og sit behov for at snakke 
nonstop, om barndomsminder fra Espergærde over funderinger 
over chefers dansetalent til regelrette visioner for en ny feminisme 
 
Njor, Maise: Der var engang en mand 
Den 42-årige reklamemand Carsten forlader kone og børn og 
kører mod Afrika for at finde sig selv. Han får følgeskab af flere 
mænd i krise, der opfatter ham som deres åndelige leder - meget 
mod Carstens vilje. Nu må han hjælpe dem samtidig med, at han 
skal finde ud af, hvad han vil med sit liv 
 
 



Petrusjevskaja, Ljudmila: Vi blev stjålet 
Satirisk roman om livet for mennesker, der prøver at klare dagen 
og vejen i kølvandet på Sovjetunionens fald. Anbefales til alle med 
interesse for østblokken, som holder af romaner med et glimt i øjet 
 
Pilgaard, Stine: Lejlighedssange  
Læs denne bog hvis du vil have en eksperimenterende og 
udfordrende læseoplevelse fuld af fabulerende sprogblomster og 
humor. 
 
Pilgaard, Stine: Meter i sekundet 
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 
 
Pilgaard, Stine: Min mor siger  
Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin 
(pige)kæreste. Hun flytter hjem i præstegården til faderen. Med 
megen selvironi berettes om byture med veninden, med den 
dominerende mor, sågar besøg hos lægen, sværmer hun for 
ham? 
 
Plambeck, Dy: Texas' rose  
Abby Larsens familie lever sammen på et større landsted, men 
falder fra hinanden da urkraften, faster Lillian, pludselig rejser til 
Vietnam 
 
Puértolas, Romain: Den utrolige historie om fakiren, der sad 
fast i et IKEA-skab 
Den indiske fakir og svindler Ahatashatru rejser til Ikea i Frankrig 
for at købe en sømseng på tilbud. Sengen er udsolgt, men han 
møder en kvinde i cafeteriet. Han vælger at overnatte i Ikea og må 
gemme sig i et Ikea-skab, som snart efter er på vej til England 
 



Puértolas, Romain: Den lille pige der havde slugt en sky så 
stor som Eiffeltårnet  
Sprudlende, fabulerende og til tider rablende feel-good roman om 
en forældreløs pige, et flyvende postbud og så selvfølgelig 
kærlighed – fortalt med masser af fransk charme. 
 
Reimann, Palle: Ned på fuld tid  
I 25 år har Albert arbejdet som gymnasielærer, men gerningen er 
ikke, hvad den har været. Det er ledelsen og eleverne heller ikke. 
Og nu er en fyringsrunde under opsejling. Til alle, der holder af 
humoristiske romaner, som spejler det absurde i vores samfund 
 
Reinhardt Jakobsen, Mette: Den dag Bitte blev bæredygtig 
I bestræbelserne på at træffe de rigtige bæredygtige og 
klimavenlige valg, kommer kvinden Bitte i konflikt med sig selv og 
sine omgivelser 
 
Reinhardt Jakobsen, Mette: Vil ikke forstyrres  
Livet kører derudaf for ægteparret Anne og Anders med karriere, 
børn og ny granit i indkørslen indtil Anne opdager, at Anders har 
affære med en yngre kollega. I håbet om at redde ægteskabet vil 
de prøve lykken i Paris 
 
Reugebrink, Marc: Salt 
Hvorfor drikke forplumret vand når man kan drikke genever? En 
dystopisk og humoristisk fabel i en ikke så fjern fortid. Til læsere af 
grotesk og sort humor 
 
Rimminen, Mikko: Næsedag  
Den midaldrende kvinde Irma er lidt ensom. En dag begynder hun 
at banke på hos fremmede og udgive sig for at være sendt fra et 
analysefirma. Dette afstedkommer en del bizarre optrin, men 
bliver også begyndelsen på nye venskaber 
 
 



Risør, Kim: Slænget og ulvetimen 
En lun historie fra det mørke Jylland, fyldt med drama. Da ulven er 
set på egnen omkring Huleby, får det lokale slæng pludselig nok 
at se til. For læsere af humoristiske bøger 
 
Rosenkrantz, Mette Holst: Fællesarealer 
Satirisk og humoristisk skildring af livet på en fiktiv villavej i Ishøj, 
hvor beboerne gemmer på alskens hemmelige lidenskaber 
 
Safier, David: Dårlig karma  
Hvad er vigtigt for dig i livet? Er det karrieren, er det pengene, er 
det jagten på drømmen om succes? Eller er det din familie, din 
mand og dine børn? 
 
Scherfig, Hans: Den forsvundne fuldmægtig.  
Satire over vanemenneskets afhængighed af den borgerlige 
verdens bånd og disciplin 
 
Steinbeck, John: Dagdriverbanden 
Humoristisk roman om nogle landstrygere i Californien, som har 
forkærlighed for vin. De lever et sorgløst dag-til-dag-liv blandt den 
fattige befolkning, som er af forskellig oprindelse. 
 
Sterne, Laurence: Tristram Shandys levned og meninger 
Uafsluttet roman, hvor hovedpersonen i en bevidst omstændelig 
stil beretter om sin faders paradoksale livsbetragtninger og sin 
militærtossede onkels påhit 
 
Strube, Henrik: Cirkusdepressionen 
Følg den ofte tragi-komiske hverdag på en hyggelig cafe på 
Østerbro, hvor det farverige faste klientel alle har en eller anden 
psykisk skavank eller diagnose, som ofte kalder på det forløsende 
grin. Guf for dig som elsker humor og satire 
 
 



Suchanek, Jonas: Kilden til al værdi  
Roman fra hverdagen i et kommunalt kulturhus i København og 
på værelsesgangene i KFUM tilsat store mængder alkohol, en del 
kunst og et broget persongalleri 
 
Tafdrup Jørgensen, Philip: Kongen af Bali 
Særdeles vellykket og læseværdig bog om forfatterens bedstefar, 
der i sin velmagts dage sejlede for ØK, og som til sin død drømte 
sig tilbage til et horehus i Shanghai.  
 
Toole, John Kennedy: Fjolsernes forbund  
Den stærkt overvægtige Ignatius J. Reilly må meget mod sin vilje 
prøve at tjene penge ved ærligt arbejde. Det ender i den ene 
situation mere grotesk end den anden 
 
Torday, Paul: Laksefiskeri i Yemen  
Dejlig debutroman forener forfatterens interesser for fluefiskeri og 
Mellemøsten. Det er der kommet en original historie ud af om 
kærlighed og store drømme, om løgne, hykleri og politisk 
forlorenhed 
 
Tokarczuk, Olga: Kør din plov over de dødes knogler 
Den pensionerede Janina Duszejko bor i et øde område i Polen, 
hvor dagene går med at lave horoskoper og oversætte William 
Blake. Samtidig er hun en engageret fortaler for dyrevelfærd. Da 
først en nabo og senere andre lokale mænd bliver myrdet kan hun 
gennemskue et mønster 
 
Ulven, Tor: Afløsning 
Norsk sort humoristisk roman om ensomme mænd, som forestiller 
sig det liv man kunne have levet. Man møder mange forskellige 
typer eksistenser. For læsere af nyere nordisk og 
eksperimenterende litteratur med en mandlig synsvinkel 
 
 



Uthaug, Maren: En lykkelig slutning 
Nicolas er syvende generation af bedemænd og han fører 
familieforetagendet videre. Han er samtidig nekrofil og alle hans 
forfædre inden ham har alle haft særlige og afvigende 
personligheder af forskellig art 
 
Uthaug, Maren: Og sådan blev det  
En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse 
op i Sønderjylland. Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager 
derfor som voksen tilbage til barndommens land for at finde 
familie 
 
Viemose, Hanne Højgaard: HHV, Frshwn  
Hæsblæsende læseoplevelse hvor vi kommer ind i hovedet på 
forfatteren Anita, der er ved at skrive en bog om sit liv, mens hun 
forsøger at leve det. Vi kommer fra København til junglen i Peru 
og op til Islands natur 
 
Werdelin, Nikoline: Hvordan man redder en lemming 
67-årige Hans er biolog og forsker i lemminger. Da han står 
overfor fyring, bliver hans liv forandret i de tilfældige møder med 
Gunhild, Nicolas, Inge og Heidi. Fire medmennesker som også 
selv er i krise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


