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Heksen & den kloge kvinde
Goul, Nanna: Heksens alfabet
Den gravide bibliotekar Kamma søger efter sin indre kraft i en hverdag,
hvor naturens elementer både skræmmer og drager. Hun vil forliges med
magien ved både livets katastrofer og mirakler og går derfor i lære som
heks

Hejlskov, Andrea: Vølve
En interessant fortælling om en kvindes kamp for at overleve en række
mentale sammenbrud. Forfatteren er vølve, heks og gydje i asatroen og
bogen fungerer som en del af hendes magiske praksis

Hesselager, Maria: Jeg hedder Folkví
Nogle gange kan sorgen føles som om man er for stor til sit eget hylster,
nogle gange kan kærligheden tage magten fra én. Den lektie må den
unge vikingekvinde Folkvi sande, da hendes højtelskede bror bliver
forlovet

Klint, Mette: Hex: anklagen
Forsvarsadvokaten Thomas bliver opsøgt af forskeren og lægen Barbara,
som har brug for hjælp til en mystisk sag: en kommende anklage, hun
ikke kan fortælle om endnu. Ifølge Barbara hænger sagen sammen med
hændelser, som fandt sted for flere hundrede år siden - og som hun selv
var en del af

Marquardt Frederiksen, Søren; Kongens sidste heks: en historisk
roman
I 1692 stod ni kvinder anklaget i en af de største trolddomssager i
danmarkshistorien. Dette er en roman om sagerne mod dem og de
domme, de fik
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Miller, Madeline: Kirke
Kirke er en udødelig nymfe i den græske mytologi. Hun er datter af Helios
og trodser hurtigt sin magtfulde far. Kirke sendes til en øde ø, hvor hun
opdager sine kræfter som heks, og det bliver skæbnesvangert for hende

Uthaug, Maren: 11%
Heksen Medea, præsten Wicca, pigen Stille og lægen Eva. Fire kvinder,
hvis liv vikles ind i hinanden i fremtiden, hvor samfundet primært består af
kvinder - på nær de 11% mænd, som holdes indespærret på et avlscenter
på Lolland
Vedsø Olesen, Anne-Marie: Vølvens vej – Snehild
Første bind i en episk fortælling fra jernalderen om den unge vølve-kvinde
Snehild og hendes vej til indflydelse og gudernes gunst. For læsere af
historiske romaner og stærke kvindeskildringer
Samhørende med Vølvens vej – Misteltenen

Moderskab på godt og ondt
Bennett, Brit: Mødrene
Den 17-årige Nadja Turner forsøger at komme tilbage til livet efter sin
mors selvmord for bare et år siden, men Nadjas nye liv begynder med en
hemmelighed og hun lærer hurtigt, at de valg, man træffer, har en
konsekvens

Cusk, Rachel: Et livsværk : om at blive mor
Hudløst ærlig beretning om moderskabet. En bog for både nuværende og
kommende mødre
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Duvå, Liv Nimand: Mødrenes hus
Rosa havde forestillet sig en naturlig fødsel på klinik, men ender på
hospitalet. Hun bliver medicineret og hallucinerer om mødre og
fællesskaber, mens systemet overtager hendes fødsel

Flatland, Helga: Et liv forbi
Sigrid bor med mand og to børn i Oslo, langt fra barndomshjemmet. Da
hendes mor får en alvorlig kræftdiagnose forandres deres forhold, og de
forsøger at nærme sig hinanden

Isakstuen, Monica: Raseri
Hvordan kan man elske nogen, så de virkelig kan mærke det? Hun vil så
gerne være sød overfor børnene, men magter det ikke. En fortælling om
en vred, afmægtig mor, hvis frustrationer går psykisk og fysisk ud over
børnene

Langballe, Amalie: Forsvindingsnumre
Agnes har mistet sin mor og har derefter svært ved overhovedet at finde
noget som helst

Lucas, Maja: Gennem natten og vinden
Livet som alenemor for Johanne er kaotisk, og det er svært at leve op til
leve op til omgivelsernes krav om normalitet. Hun undviger, hælder vodka
på sin drikkedunk og klarer endnu en dag - indtil hun møder den illegale
indvandrer Dima

Lucas, Maja: Mor: en historie om blodet
En ung mor går til i frustration og vrede over, at den store moderfølelse
ikke indfinder sig. Hun føler sig invaderet af sit barn og længes efter at
være sig selv og at have kontrol over sit liv
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Pilgaard, Stine: Min mor siger
Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin kæreste. Hun
flytter hjem i præstegården til faderen. Med megen selvironi berettes om
den dominerende mor, byture med veninden og besøg hos lægen

Plambeck, Dy: Til min søster
Søstrene Aya og Andrea kører til Sverige med et haglgevær og Ayas toårige datter Nola i bilen. Andrea har forladt sin voldelige kæreste, og Aya
skal tale om J.P. Jacobsens ungdomsveninde Anna ved en historisk
konference

Raben, Malene Lei: Fruen: en datters historie om kærlighed og
frihed
Selvbiografisk roman. Det fortrolige forhold mellem mor og datter
ophører, da Malene er teenager, og de udkæmper bitre konflikter, som
trækker tråde til Malenes eget familieliv som voksen

Ravn, Olga: Mit arbejde
Anna har netop født sit første barn og bor i Stockholm med sin kæreste
Aksel. Men hvor bliver lykken af? En gribende fortælling om
fødselsdepression i en genreblanding af både prosa, digte og breve

Stein, Emilie: Generation 7/7
Voksne skilsmissebørn fortæller om deres opvækst

Stoltz, Kristina: For evigt
Livsbekræftende roman, hvor fortid og nutid flettes sammen og fortæller
historien om tre generationer af kvinder, Baby, Anna og Cajsa, der alle
forsøger at bekæmpe barndommens omsorgssvigt på hver deres vis
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Qvortrup, Puk: 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?

Stærke kvinder fra fortiden
Aleksijevitj, Svetlana: Krigen har ikke et kvindeligt ansigt
Forfatteren (f. 1948) begyndte i 1978 at opsøge og interviewe russiske
kvinder, der under 2. verdenskrig havde sluttet sig til Den Røde Hær, og
som her fortæller om deres oplevelser, om mod, lidelse og
almenmennneskelige erfaringer under krigen

Alfort, Sara: Damer der var for meget
Portræt af 13 skandinaviske divaer, som blæste på konventionerne i
perioden 1884-1919

Bennett, Brit: Det der skiller os
Et par enæggede tvillingers veje skilles, og hvor den ene bærer på en
hemmelighed og får et privilegeret liv som hvid i Los Angeles, må den
anden slide i det i Sydstaterne som servitrice og sort. Hvordan kan deres
tilværelse falde så forskelligt ud?

Braad, Agnete: Franciska : en roman om maleren Franciska Clausen
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Carey, Ella: New Yorks døtre
Overklassepigen Lily får i 1942 job som kok på den fornemme restaurant
Valentino's på Manhattan. Her forelsker hun sig i kokken Tom, men
hendes mor har andre ægteskabsplaner for hende. Skal hun følge sit
hjerte og sine ambitioner, selv om det betyder et brud med familien?

Enheduanna: Dronning over verdens magter
Læs et af verdens første litterære værker, som ovenikøbet er skrevet af
en tidlig feminist. Et kraftfuldt og intenst digt, der også handler om dets
eget tilblivelse

Groff, Lauren: Matrix
Da dronning Aliénor i 1158 udnævner Marie de France til priorinde af et
fattigt nonnekloster, er det for at skaffe hende af vejen fra hoffet. Men
klosteret blomstrer under Maries lederskab, som får et usædvanligt
kvindefællesskab til at spire

Hannah, Kristin: De fire vinde
I 1934 må Elsa Martinelli træffe et skæbnesvangert valg for sig selv og
sine børn. Skal hun blive i Texas, hvor tørken hærger eller drage mod
vest i håbet om et bedre liv

Hørslev, Lone: Halvt i himlen
Lone Hørslev fortæller sin oldemors historie i en roman om kvinder,
kærlighed og overlevelse i 1920'ernes fattige del af København

Ipsen, Pernille: Et åbent øjeblik: da mine mødre gjorde noget nyt
En skildring af syv kvinders stærke fællesskab i rødstrømpebevægelsen i
1970'ernes Danmark
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Jexen, Gry: Kvinde kend din historie: spejl dig i fortiden
Danmarkshistorien skitseres med 50 kvindeportrætter. En skildring af syv
kvinders stærke fællesskab i rødstrømpebevægelsen i 1970'ernes
Danmark

Kielland, Victoria: Mine mænd
Roman om tjenestepigen Brynhild, der emigrerer fra Norge til USA i
slutningen af 1800-tallet. Hun gifter sig flere gange og kæmper med at
finde sin vej i livet og i samfundet. Efter sin død bliver hun kendt som
Amerikas første kvindelige seriemorder

Kinnunen, Tommi: Ingen vej tilbage
Fem finske kvinder bliver efter 2. verdenskrig sendt i fangelejr i Norge
som tyskerpiger og må senere gå hele vejen hjem til Finland. Hjem til
hvad?

Kaa Andersen, Lotte: Den inderste kerne
Lotte Kaa Andersen fortæller i romanform om forskeren Inge Lehmann og
hendes opvækst

Kristín Marja Baldursdóttir: Mødrenes gade
Marin sidder i billetlugen i biografen og tegner mens tankerne flyver. Efter
studentereksamen er hun usikker på, hvad der venter hende, og hvad
hun kunne tænke sig

Louis, Édouard: En kvindes forvandling
Edouard Louis har skrevet en roman om sin mor og hendes trøstesløse
tilværelse og frigørelse midt i livet

9

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

Mygind, Johanne: Kærlighedens år
Nanna er dokumentarist og forsøger at forstå sin egen historie ved at
fortælle sin families historie i en podcastserie. En rå og rørende fortælling
om mødre og døtre, om kvindeliv og kampen om kvindefrigørelse

Ravn, Malene: 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

Saalbach, Astrid: Der hvor du ikke vil hen
Skæbnesvanger familiehistorie fra starten af 1900-tallet om Sigrid og
hendes moster Anna. En god roman, som bl.a. foregår i Faaborg og
Grønland, og som vil glæde læsere af slægtsromaner

Sapfo: Jeg er grønnere end græs
Er man til historisk, feministisk poesi, bør man ikke snydes for denne
gennemførte oversættelse af fragmenterne af antikkens mest berømte
kvindelige digter, Sapfo fra Lesbos

Skeslien Charles, Janet: Hemmelighedernes bibliotek
Historisk roman om bibliotekarerne på det amerikanske bibliotek i Paris
under 2. verdenskrig og om en gammel dames venskab med en ung pige
i 1980'erne
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Tind, Eva: 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

Tinning, Gertrud: En uretfærdig tid
København, 1885. En grufuld arbejdsulykke på væveriet åbner Nellys
øjne for de bestialske vilkår for de kvindelige arbejdere. Hun og senere
den jyske bondepige Anna indleder en kamp mod de stærke
arbejdsgivere for at opnå retfærdighed og rettigheder for kvinderne
Samhørende med Dagmars svære valg

Weber, Anne: Annette, et heltindeepos
Den sandfærdige historie om Anne Beaumanoir. Her besunget som et
ikon for civil ulydighed i et epos om hendes liv og kamp for at ændre
verden, både i den franske modstandsbevægelse og senere i kampen for
Algeriets frihed

Wung-Sung, Jesper: 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

Når kvindelivet er svært
Copty, Christina: Partner, løgner, elsker, krænker : om psykisk vold i
parforholdet
Fagbog om det at leve med og blive skilt fra en psykisk voldelig partner,
og hvilken påvirkning det har på offeret og eventuelle børn.
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Ernaux, Annie: Hændelsen
Biografisk roman om forfatterens illegale abort i Frankrig i 1963/1964 og
hvordan hændelsen satte sine spor

Fagerholm, Monika: Hvem slog bambi ihjel?
En massevoldtægt, to dødsfald og tre unge, der forsøger at finde
fodfæste i livet på trods af voldsomme hændelser. Bid for bid afdækkes
hændelser, motiver og konsekvenser i deres liv

Feministisk selvforsvar : om at sætte grænser
Lær fysisk og psykisk selvforsvar som modsvar på vold, sexisme og
grænseoverskridende adfærd

Garbers, Lotte: Medgift
Lisa er parterapeut og hjælper sine klienter med at håndtere deres
følelsesmæssige bagage. Da hendes mand dør, står hun selv overfor
svære valg. Skal hun holde fortiden hemmelig, eller skal hun stå ved den
hun er?

Korneliussen, Niviaq: Blomsterdalen
Verden står åben, men intet føles rigtigt. Om kærlighed, sorg, ensomhed
og selvmord blandt grønlandske unge

Lucas, Maja: Jegfortællinger
19 korte prosatekster der fortæller om en ung kvinde der længes efter
nærvær og samhørighed, men har problemer med at finde ud af hvordan
det opnås
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Stridsberg, Sara: Kærlighedens Antarktis
En myrdet kvinde fortæller fra dødsriget om sit korte liv som datter,
søster, hustru, mor og prostitueret og reflekterer over væsentlige episoder
i sit liv

Swärd, Anne: Jackie
Året er 1988 og 19-årige Jackie rejser til Stockholm fyldt med appetit på
livet og på udkig efter store oplevelser. Men et skæbnesvangert møde i
toget fører til et altopslugende kærlighedsforhold, som langsomt
forvandles til en kamp for overlevelse

Thóra Hjörleifsdóttir: Magma
Lilja er ung og så dybt forelsket i den mand, hun er sammen med, at hun
er villig til at sætte alle sine egne behov til side for at opfylde hans. Men
hvordan kan man holde fast i sig selv, når man er fuldkommen
grænseløs?

Kvinden som sexobjekt / Lolitamyten
Bille, Johanne: Når mænd forlader mig
Maria indretter sit liv efter de mænd, hun er sammen med. Hun forlanger
intet, men følger blot trop som villig statist i mændenes liv. Hun håber på
en forfatterkarriere, men drukner i et rutinejob og følgevirkningerne af
overgreb

Ernaux, Annie: Pigen fra '58
I 1958 rejser 18-årige Annie til feriekolonien S i Normandiet. Her møder
hun H, der ligesom hun selv er ansat som pædagog sommeren over. H er
den første mand, hun er sammen med, og oplevelsen udløser en bølge af
ulykkelig forelskelse og skam
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Given, Florence: Du skylder ikke nogen at være smuk
Et feministisk manifest af influencer og aktivist, Florence Given

Gode kasser
Ditte & Louise, fra tv-serien af samme navn, undersøger på humoristisk
vis kvindens plads i samfundet og forsøger at lægge kønsstereotyperne i
graven. Hvorfor skal kvinder altid puttes i kasser, som fx madonna/luder
eller snerpe/hore?

Lind, Cecilie: Pigedyr
Pigen Sara, som hverken er barn eller voksen, længes og forelsker sig,
indtil hun pludselig befinder sig på grænsen mellem magt og afmagt,
kærlighed og overgreb

Ludermanifestet
De tre fjerdebølgefeminister, Ekaterina Krarup, Kjølsen, Louise, Nikita
Klæstrup, kendt fra DR's radioprogram, fra de sociale medier og fra
kønsdebatten, tager i dette manifest ordet "luder" tilbage, for at befri
kvinder fra at skamme sig over deres krop og seksualitet

Nabokov, Vladimir: Lolita
Den ældre Humbert Humbert gifter sig med enken Charlotte Haze med
det formål at være tæt på Charlottes smukke teenagedatter, som bliver
en erotisk besættelse for ham, hvilket får fatale følger

Nors, Sofie Riise: Sexmagasinet: vol. 1
Kan man blive taget alvorligt, mens man dyrker et hyperfeminint og
seksuelt udtryk? Gå ombord i tegneserien "Sexmagasinet" og få svaret!
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Ringo, Laura: Grundtvig er død
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

Russell, Kate Elizabeth: Min mørke Vanessa
Vanessa begynder på kostskole og forelsker sig i sin litteraturlærer. De
får et seksuelt forhold, der besætter Vanessa og præger hendes liv
voldsomt - også som voksen

Taddeo, Lisa: Tre kvinder
Lina, Maggie og Sloane er tre meget forskellige kvinder, med det tilfælles
at de alle har en historie om begær, som har formet deres liv. Bogen
bygger på sande beretninger fra amerikanske kvinder fra forskellige
samfundslag, som forfatteren har fulgt gennem 8 år

Springora, Vanessa: 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

Ullmann, Lin: Pige, 1983
En 16-årig pige rejser til Paris. Da hun farer vild i byen, søger hun hjælp
hos den 30 år ældre "A", og de indleder et seksuelt forhold
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Ørstavik, Hanne: På terrassen i mørket
Norske Paula er midt i 40'erne og har brudt med kæresten Jostein, der
primært elskede hende platonisk. Hun rejser til Malaga for at komme sig
og for at udforske sin seksualitet med mænd, der er villige til at betale for
samværet. I mødet med Vera guides hun gennem en spirituel rejse ind i
sig selv, sin ensomhed og savn

Det dysfunktionelle kvindeliv
Askov, Stine: Katalog over katastrofer
Om en almindelig pige med en ualmindelig familie i 1980'ernes Danmark

Dean, Abigail: Pige A
En kold aften tumler en ung, afkræftet pige ned af Moor Woods Road.
Hun er lige flygtet fra fleres års indespærring og mishandling. Hun bliver
kendt som Pige A fra Rædselshuset og bruger de efterfølgende år på at
komme så langt væk fra huset som muligt. Men hendes fortid er svær at
holde væk

Duvå, Liv Nimand: Vi er vel helte
Historie om en ung kvindes liv med at redde og dække over sin far og
hans alkoholisme

Fonn, Maria Kjos: Kinderwhore
Mens Charlottes mor sover sig gennem livet, misbruges Charlotte af en af
hendes utallige nye "fædre". Misbruget starter en hastigt nedadgående
spiral med stoffer, prostitution, selvmordsforsøg og kriminalitet, og det
synes umuligt at komme helskindet ud på den anden side
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Jeg er her jo: kald mig aldrig Tønder-pigen igen
Den ældste af døtrene i den modbydelige Tøndersag, fortæller sin unikke
uafrystelige historie

Rønning, Malin C. M: Skabelon
Familiehistorie fra den dybe og foruroligende norske skov om
omsorgssvigt i en søskendeflok på otte

Schulman, Alex: Glem mig
Selvbiografisk roman om en mors alkoholisme og sønnernes
medafhængighed. Smertefulde glimt fra barndommen kombineres med
forfatterens forsøg på at hjælpe, forstå og forsone sig med sin mor som
voksen

Skov, Leonora Christina: 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

Wähä, Nina: Testamente
Far Pentti er mørk udenpå og i sjælen; mor Siri har travlt med gøremål,
og de 12 søskende, som engang var 14, har hver deres historie at
fortælle. Et familiedrama udspiller sig i Finlands ødemark

Zürn, Unica: Mørkt forår
Kortroman om en pige der bliver voksen for tidligt med tragiske følger
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Fertilitet
Boysen, Daniel: Gå til grunde: roman i stykker
Et ungt par kæmper for at få et barn ved hjælp af kunstig befrugtning.
Manden fortæller deres fælles historie i et poetisk og følsomt sprog

Hougaard, Marie: Vi troede vi skulle
Hannah og kæresten Johan bor i København og er klar til næste skridt børn. Men biologien er imod dem, der skal lægehjælp til, og forholdet slår
revner - pludselig bliver Hannah usikker på hvad hun egentlig vil i livet

Høeg, Tine: Sult
Sårbare, rå og udfordrende refleksioner fra en fertilitetsbehandling

Stenlev, Karen: Imens jeg blev til noget andet
Den kvindelige jeg-person er homoseksuel og er i et parforhold. De to
kvinder ønsker sig brændende et barn, men jeg-personen kan ikke blive
gravid på trods af lægehjælp og hendes psykiske sårbarhed intensiveres

Strandbygaard, Karen: Noget du ikke ved om længsel
Efter flere mislykkede fertilitetsbehandlinger bliver det mere og mere klart
for Maria, at hun nok ikke bliver mor. Hendes besættelse påvirker både
hendes lovende karriere og forholdet til kæresten. Psykologisk roman om
at længes og langsomt gå i stykker
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Køn, race & religion
Al-Mersal, Souha: Min datter var gnisten: til kvindekamp mod
udskamning og ulighed
Selvbiografisk bog af Souha Al-Mersal, hvor hun kalder til brun
kvindekamp, så små brune piger ikke længere skal fødes ind i et
samfund, der begrænser dem så meget

Brown, Natasha: Samling
I korte afsnit fortælles historien om en sort kvinde, der på den ene side
har karriere og kæreste og på den anden side er ved at blive ødelagt af
racisme og sexisme

Evaristo, Bernardine: Pige, kvinde, andet
Den eksperimenterende, sorte, lesbiske scenekunstner Amma har
premiere på sin nye forestilling. Denne premiere får trådene til at mødes
for et væld af minoritetskvinder og sætter spot på deres problemer i livet

Feldman, Deborah: Uortodoks : min vej ud af jødisk
fundamentalisme : erindringer
Forfatteren (f. 1986) fortæller om sin opvækst i et ultraortodokst jødisk
miljø i Williamsburg, New York. Hun er underlagt strenge religiøse regler
og normer, men finder håb i den forbudte engelske litteratur
Samhørende med Exodus : min uortodokse rejse til Berlin

Garbers, Lotte: Løbeklubben i Saudi
En dansk kvinde møder det kontrastfyldte liv i Saudi Arabien gennem
venskabet med en række aktive, moderne arabiske kvinder, der har
fundet sammen i landets første løbeklub. Løbeklubben fungerer også
som frirum, næsten uden for diktaturstatens overvågning
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Koppel, Benjamin: Annas sang
Som eneste pige i den jødiske familie Koppelman er Hannah oppe imod
stærke traditioner. Jødisk slægtshistorie fortalt gennem næsten hundrede
år

Omar, Sara: Dødevaskeren
Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i Danmark, og bogen følger hende
begge steder. Uanset geografisk placering er fællesnævneren dog, at hun
lever et liv i undertrykkelse og vold - alene fordi hun er af hunkøn
Samhørende med Skyggedanseren

Röst, Rachel: Grundvold
Rebecca vokser op i en familie, hvor religion gennemsyrer alt. Rebeccas
far har en fremtrædende rolle i både kirken og i hjemmet. Hendes mor er
fraværende og konstant syg. Rebecca og hendes to søstre kæmper for at
forene religionens skrappe regler med et almindeligt børne- og
ungdomsliv

Steinitz, Sarah: Rollemodeller & ravnemødre: fire topchefer om mod,
magt og mænd
Debat- og samtalebog, hvor fire magtfulde danske kvindelige topledere
fortæller om deres vej til toppen og retter fokus mod de få kvinder i
topledelsen, det er fx mere almindeligt at møde en CEO for en
børsnoteret virksomhed, der hedder Lars, end at møde en kvindelig CEO!
For dig som følger debatten om køn og magtforhold

Skov, Leonora Christina: 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
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Westover, Tara: Oplyst
Erindringsroman. Tara vokser op i Buck's Peak, Idaho, med fanatisk
religiøse forældre og en voldelig bror. Da hun som 17-årig starter på
Brigham Young University, er det første gang hun befinder sig i et
klasselokale

Feminisme
Baadegaard, Birgitte: Manifest for kvinder
Forfatteren opfordrer - med udgangspunkt i eget liv og egne livsvalg moderne kvinder til at være med til at præge den ny bølge af
kvindebevægelse med omdrejningspunkt i holisme, feminitet, lighed og
kærlighed

Den utålmodige feminist
8 store spørgsmål og svar om køn og ligestilling

Korsgaard, Mette: Min uimodståelige mand: vi er alle
mandschauvinister
En personlig beretning om den manglende ligestilling i Danmark. En
ulighed der ifølge forfatteren bunder i kønsstereotyper og en ubevidst
favorisering af mænd

Perez, Caroline: Usynlige kvinder: skævvredne data i en verden
designet til mænd
Samfundet er, såvel sprogligt som konkret, designet efter "manden som
standard". En debatbog om dette såkaldte køns-data-tomrum for alle med
interesse for feminisme, ligestilling og kønsforskning
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Possing, Birgitte: Argumenter imod kvinder: fra demokratiets
barndom til i dag
Med udgangspunkt i citater fra demokratiets indførelse i Danmark i 1848
og frem til 2018 gennemgås og fortolkes argumenter mod kvinders evner
og rettigheder - og viser ifølge forfatteren hvordan argumenter mod
kvinder har handlet om fordomme frem for viden

Solanas, Valerie: SCUM Manifest: Ved Sanne Søndergaard
Genudgivelse af Valerie Solanas manifest fra 1967 med forord af Sanne
Søndergaard, som sætter teksten i perspektiv til feminismen anno 2021

Søndergaard, Sanne: F-ordet
Bog om feminisme anno 2021 skrevet både ud fra feministiske teorier og
stor personlig erfaring og passion for emnet

Uri, Helene: Hvem sagde hvad?: kvinder, mænd og sprog
Om køn, sprog og ligestilling. Forfatteren har indsamlet empirisk
materiale, set på undersøgelser og dykket ned i litteraturen for at finde ud
af, hvordan kvinder og mænd bruger sproget og hvordan sproget bruges
om kønnene i massemedier, bøger, film m.m.

Viemose, Rikke: Nu taler jeg: brev til min datter
Personligt essay skrevet til forfatterens voksne datter om den sexisme,
forfatteren har oplevet livet igennem
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Midt i livet – og lidt senere
Cusk, Rachel: Omrids
Under et ophold i Athen falder den unavngivne kvindelige forfatter i snak
med en lang række mennesker. Alle har en historie på hjerte, en historie
om menneskelige dilemmaer, skilsmisser, børn, parforhold, identitet og
kunst

Elsk din (overgangs)alder: din guide til et stærkere, sundere og
sjovere liv
Sundhedsbog til kvinder midt i livet med fokus på konkrete og brugbare
redskaber til at møde fysiske og psykiske forandringer i
overgangsalderen. Derudover interview med 10 kendte kvinder og
eksperter, som alle deler ud af deres ekspertise og erfaringer

Grünfeld, Katrine: Værelse samlet af kvinder
En 50-årig kvinde forlader sin mand, flytter ind hos sin veninde og
forsøger senere at skabe en ny tilværelse for sig selv og sine
teenagebørn i et nyt hjem

Guldager, Katrine Marie: Bjørnen
Vibse, gymnasielærer i 50'erne, fyret fra gymnasiet pga.
samarbejdsproblemer, datteren er flyttet og ægtemanden er en idiot. Hun
flygter til deres hus i Sverige, og kommer under en snestorm til at stå
ansigt til ansigt med sin indre frygt og vrede
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Hjernøe, Anne: Stærk overgang
Menopausen er en overgang, ikke undergang, og Anne Hjernøe mener,
man skal tale åbent om kvinders overgangsalder. Det gør en række
kvinder i denne bog, der også bygger på hendes egne erfaringer med
kost og træning og på faglig viden fra eksperter

Hunæus, Lone: Hormonyoga
Relevant og brugbar bog for kvinder, der gerne vil holde hormonerne i
balance og mindske overgangsalderens mange gener

Hvas, Lotte: Bogen om overgangsalderen
Overgangsalderen er en naturlig del af kvindelivet, som hverken skal
sygeliggøres eller bagatelliseres. "Tag ejerskab over din overgangsalder",
opfordrer lægen Lotte Hvas, der her klæder dig godt på til perioden - hvad
enten du står på tærsklen eller er midt i den

Levy, Deborah: Ting jeg ikke vil vide
En livskrise tvinger Deborah Levy i eksil på en ø, hvorfra hun reflekterer
over sit liv, både som forfatter og kvinde
Samhørende med Livets omkostninger

Michaëlis, Karin: Den farlige alder: breve og dagbogsoptegnelser:
Ved Sanne Søndergaard
Elsie Lindtner bryder i 40-års alderen ud af sit ægteskab og isolerer sig
for i breve og dagbøger at reflektere over overgangsårene
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Vigan, Delphine de: De taknemmelige
Den ældre kvinde Misjka mister gradvist evnen til at tale og må flytte på
plejehjem. Hun har hverken mand eller børn, men har et varmt venskab
med naboen Marie, og snart blomstrer et venskab imellem Misjka og
talepædagogen Jérôme

Willumsen, Dorrit: Løg trækker tårer
Wendys mand har glemt hendes 74-års fødselsdag og hendes e-Boks er
blevet lukket. Wendy går, hun tager toget til København og skaber et nyt
hjem i en skunk i en tom lejlighed

Det moderne kvindeliv/parforhold
Auður Ava Ólafsdóttir: Svaner bliver ikke skilt
Elleve års ægteskab er med et bare slut, da Floke fortæller, at han er
homoseksuel. Maria må nu med hjælp fra den underlige underbo, Perla,
hanke op i sig selv

Bell, Zoë: Fake
Tre smukke veninder i tre parforhold, der ikke fungerer. Josefine, Amanda
og India forsøger at opretholde en flot overflade, men i virkeligheden er
det fake

Bergman, Emeli: På undersiden af dagen
Anna arbejder i Paris som au pair for skiftende familier for at få sin egen
familie og lillebrorens død på afstand. En smuk og følsom fortælling om at
passe hjem og børn, der tilhører andre
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Bocqui, Sylvie: En pige som hende
En sekstenårig pige forelsker sig intenst i en ældre kvinde, og denne
betagelse varer ved gennem livet. I et smukt og sanseligt sprog beskrives
den første kærlighed og en spirende identitet

Cusk, Rachel: Efterskælv: om ægteskab og skilsmisse
Har alle kvinder en særlig kapacitet til at hade deres mænd, og har mænd
en kapacitet til at hade deres hustruer? Intellektuel romanbiografi om en
skilsmisse og dens efterskælv til et litterært interesseret publikum om
relationer mellem mennesker

Delabroy-Allard, Pauline: Det er historien om Sarah
Gribende roman om den altfortærende kærlighed. To meget forskellige
kvinder mødes tilfældigt og udvikler et turbulent kærlighedsforhold

Daas, Fatima: Den yngste
Hvis der ikke findes bøger om én, må man skrive dem selv. Det gjorde
denne unge muslimske og lesbiske kvinde, hvis liv er præget af følelsen
af at være forkert

Heller, Miranda Cowley: Papirslottet
Elle er på ferie med sin mand, Peter, og deres tre store børn på familiens
sommersted i Cape Cod. Hendes barndomsven Jonas er der også, og
Elle har lige haft sex med ham for første gang. Hvordan vil det ændre
hendes liv?

Hjorth, Vigdis: Hvis bare
Da Ida forelsker sig i Arnold, aner hun ikke, at kærligheden vil (re)definere
hendes liv med sin altoverskyggende og altødelæggende intensitet, og at
den vil skubbe alt andet bort - familie, venner, kolleger og børn,
selvrespekt, grænser, måske selve evnen til at leve?
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Høeg, Tine: Nye rejsende
Kortprosaroman. Første dag som togpendler møder en kvinde en gift
mand og indleder en affære

Isakstuen, Monica: Vær god ved dyrene
En lille familie på tre er i opløsning. De klarede det ikke. Karen klarede
det ikke. Hun og hendes eksmand må nu fordele deres fælles ejendele
mellem sig - inklusiv deres treårige datter

Jama, Sofie: Et andet menneske, et andet liv
Somaliskfødte Baraka kæmper for at finde sin identitet i det danske
samfund. Samtidig glider hendes historie sammen med 2 andres. Den
palæstinensiske flygtningedreng Umars og den jødiske overklassekvinde
Rosas

Juul, Anna: Penge & bacon
Ægteparret Anja og Anders tvinges til at blive hjemme i deres
duplexlejlighed, da Danmark kastes ind i en klimalockdown for at
nedsætte CO2-udslippet. En sort og rablende humoristisk roman om
kærlighed, ensomhed og kedsomhed

Mejlhede, Anna: Håbets ø
Ifigenia tager orlov og rejser til Læsø for at sørge over tabet af sin mand,
Einar. Langsomt kryber øen og dens befolkning ind under huden på
hende

Linde, Heidi: Hvad hun klager over når hun klager over husarbejdet
To kvinder er hver især godt installeret i en stabil, tryg tilværelse med
mand og børn, men noget trykker. En fortælling om troskab, utroskab,
moderskab og identitet i det moderne familieliv
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Lykke, Nina: Næste!: en lægeroman
Elin bor med sin mand Aksel i et intellektuelt og småborgerligt kvarter i
udkanten af Oslo. Elin ligger på sofaen og drikker vin, mens Aksel står på
ski, og det går egentlig meget godt, indtil Elin møder ungdomskæresten
Bjørn

Lykke, Nina: Nej, nej og atter nej
Efter 25 års ægteskab indleder Jan et forhold til sin yngre kollega Hanne.
Alt går op i limningen, men anderledes end Jan havde forventet. Konen
Ingrid trives nemlig på sin helt egen måde

Mason, Meg: Højtryk og lavtryk
Martha er meget længe om at finde ud af, hvorfor hendes liv tog en brat
nedtur, da hun var teenager. Nu arbejder hun på en lykkeligere slutning
for sig selv

Murata, Sayaka: Døgnkioskmennesket
Keiko arbejder i en døgnkiosk og nyder sit rutineprægede liv, hvor hun
trods sin anderledeshed passer ind. Desværre forventer folk omkring
hende, at hun finder en mand, så hun laver en aftale med den arrogante
og utilpassede Shiraha

Nelson, Maggie: Argonauterne
Personlig erindringsbog med fokus på forfatterens kærlighedshistorie
med den transkønnede kunstner Harry Dodge. Hendes personlige
beretning forbindes med en indre dialog med andre tænkeres og
forfatteres tanker om bl.a. queer teori, køn, seksualitet, ægteskab og
moderskab

28

Pedersen, Zahra: Ti kameler for Ameera
Ameera leder efter kærligheden, men skal hun følge sit hjerte eller sin
pligt?

Qvortrup, Puk: Mand og barn
Vibe har været alenemor til Lærke i fire år. Nu har hun mødt Adam, som
hun tager på charterferie med

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

Richard, Emmanuelle: For at mærke huden
Den navnløse, kvindelige jeg-person længes efter kærlighed og
samhørighed efter et afsluttet forhold. Hun møder manden E som først
frastøder hende, men langsomt udvikler de først et venskab og siden et
kærlighedsforhold. Men er E stadig forelsket i sin ekskæreste?

Ringo, Laura: Fødedygtig
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

Stoltz, Kristina: Som om
Fanny vågner en morgen bælgøjet. Hendes ægteskab er i krise og hun
har mistet orienteringen i sit liv. En fortælling om skilsmisse, kærlighed og
de tråde ens barndom trækker til voksenlivet
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Søndergaard, Sanne: Nej: historier
Skarpe og tankevækkende noveller om kvinder i alle aldre, der har det
tilfælles, at de har svært ved at sige det lille ord "nej"

Ørstavik, Hanne: Ti amo
Det skulle have været en stor kærlighedshistorie, men kærligheden har
fået en udløbsdato. Hun er flyttet fra Norge til Italien for at bo sammen
med sin italienske kærlighed, men han rammes af en hurtigt voksende
kræft, som han ikke vil kunne overleve

Kvindekroppen & psyken
Fall, Johanne Kirstine: Der er altid nogen at befri
21-årlige Katrina bliver indlagt på Odense Universitetshospital med
anoreksi. Romanen følger hende i hendes kamp mod vægten og kroppen
i hendes 3 måneders ophold der
Samhørende med Om natten havet

Fastrup, Karen: 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

Fonn, Maria Kjos: Heroin chic
Selvfølgelig er Elise ikke junkie - hun har bare lyst til at flyve fra
forfærdeligt til fantastisk på 5 sekunder. Hun er Klokkeblomst på heroin;
sølvvinger og sølvpapir, masser af stjernestøv. Rå og forstemmende
fortælling om misbrug og medmisbrugere
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Gay, Roxane: Sult : historien om (min) krop
Roxane Gay (f. 1974) beretter om hvordan en voldtægt resulterede i en
alvorlig spiseforstyrrelse, massiv overvægt og problemer med at finde sin
rigtige identitet

Gråbøl, Fine: Ungeenheden
Om en gruppe unge i psykiatrien og deres liv og samvær på et bosted.
For læsere med interesse for mødet mellem mennesker og psykiatri

Hagen, Sofie: Happy fat: fordi du godt må være tyk
Den danske standup-komiker Sofie Hagen (f. 1988) fortæller om, hvordan
det lykkedes hende at krænge tykfobiens lænker af sig og nå til en accept
af sig selv i en verden fyldt med fordømmelse og diskrimination af tykke
mennesker

Jelinek, Elfriede: Spillelærerinden
Psykologisk portræt af en kvinde, voldsomt domineret af sin mor som hun
bor sammen med i Wien, der søger sin egen identitet gennem et
sadomasochistisk forhold til en elev

Lång, Line-Maria: Blå tiger
Den unge kvinde, Timian, lever efter reglerne, for det er vigtigt at være
som andre mennesker. Men hvad sker der, når man bryder reglerne og
forsøger at være den, man er?

Meldal Alberte Clement: Vægtløs
Alberte Clement Meldal tager et tiltrængt opgør med de
vrangforestillinger, der får kvinder og piger til at leve i evig krig med deres
vægt og deres spejlbilleder
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Pine, Emilie: Noter til mig selv
Essays om smertefulde oplevelser fra Emilie Pines liv

Vigan, Delphine de: Dage uden sult
Den 19-årige anoreksiramte Laure indlægges på hospitalet, da hendes
vægt når 35 kilo og hun er i overhængende livsfare. Nu starter hendes
langsomme kamp for at vende tilbage til livet

Welden, Sidsel Ana: I det hvileløse
Intens og dragende roman om en depressiv ung pige, der forsøger at
komme tilbage til sig selv. I fragmenterede glimt af barndom, stærke
venskaber og forelskelser gives et billede af, hvordan forældrenes
traumer kan påvirke et liv
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