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Tinning, Gertrud: Som små soldater 

Lindhardt og Ringhof, 2013. - 285 sider 

Ingeborg Hansen arbejder som billetdame på Helsingør 

Station, da hun en aften bemærker to små børn, der sid-

der alene i venteværelset. Da hun forsøger at finde deres 

familie bliver hun involveret i en række begivenheder, 

hvor der går tråde tilbage til besættelsen. 

 

 

 

Trudsø, Amalie Laulund: Koordinater 
Rosinante, 2012.  - 91 sider 

En ung kvinde flytter til København. Gennem 60 kapitler 

med københavnske gadenavne som overskrift oplever vi 

en periode i kvindens liv. 

 

 

 

Zichau, Alex: Ubehagets soundtrack 
Autre, 2013. - 187 sider  

En dreng bliver født i en piges krop, og gennem operati-

oner bliver han gradvist, fysisk, til en mand, men ind-

vendigt er der meget psykologisk bagage, der også skal 

transformeres. 
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Chemnitz, Morten: Inden april 
Gyldendal 2013. - 68 sider 

Digte. En samling inderlige digte om årstidernes skiften, 

hvor stilheden er larmende. 

 

 

 

 

 

Dalgaard, Daniel: Vi er ikke konger 
Samleren, 2013. - 61 sider 

Digte. I det senmoderne samfund er mennesket i cen-

trum, men vi er ikke konger. Digte om mennesket, sam-

fundet og manglen på blåt blod i vores årer. 

 

 

 

 

Krag Müller, Sofie: Profetens datter 
Tiderne Skifter, 2013. - 147 sider 

En lille pige og hendes forældre flytter i 1970'erne på 

landet for at leve et autentisk liv. Faderen bliver psykisk 

syg og moderen går i søen, så der er ikke meget omsorg 

for pigen. 

 

 

 

Myers, Kirsten: Sommerbarn 
Gyldendal, 2013. - 314 sider 

Anne vokser op i Østjylland midt i 1960'erne. Hendes far 

er proprietær og hendes mor holder facaden udadtil, men 

bag den lever Anne et liv i higen efter forældrenes kær-

lighed og i konstant angst for sin voldelige storebror. 

 

 

 

Nordbo, Mads Peder: Odins Labyrint 
Lindhardt og Ringhof, 2012. - 412 sider 

Universitetsstuderende Mathias hentes til London for at 

hjælpe en aldrende kunstner med at nedskrive en teori, 

der vil kunne ryste flere af verdens trosretninger. Mathi-

as kommer ud for mange dramatiske hændelser i det sto-

re og mystiske hus i London. 

 

 

Preisler, Hassan: Brun mands byrde 
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 119 sider 

Han hører hjemme over alt, men føler sig ikke hjemme 

nogen steder. Han er fyldt med selvtillid, og samtidig 

meget usikker på både sig selv og det samfund han lever 

i. Velkommen til Hassan Preislers liv - og indløs en rø-

rende og anderledes udviklingshistorie, hvor det moder-

ne menneske og samfund sættes under lup. 

 

 

Reimar, Morten: Teenage Jazz 
PrintXpress, 2012. - 68 sider 

Digte. Beat, coolness og hipt er nøgleordene i denne 

digtsamling, hvor den berømte beatgeneration skrives 

ind i en nutidig kontekst. 

 

 

 

 

Rolsted, Jonas: Flex Death 
Gyldendal, 2012. - 92 sider 

Lyrisk kortprosa der i en flydende bevidsthedsstrøm ind-

følt og lavmælt blander fragmenter af erindring, hver-

dagsliv og metapoetiske overvejelser over erindring, 

skrift og kunst. 

 

 


