Malene Skov Leth anbefaler
Elly Griffiths: Pigen under jorden. Gad, 2018

For 10 år siden forsvandt en lille pige. Nu finder man knogler i Saltmarsken i
det nordøstlige England. Arkæolog og knogleekspert Ruth Galloway hjælper
politiet med at datere knoglerne. Fundet trækker tråde tilbage til en udgravning i samme område. Samtidig har kriminalinspektør Harry Nelson modtaget
mystiske breve. Men så forsvinder endnu en pige og Harry modtager endnu et
brev. Ruth bliver personligt involveret og det bliver en kamp på liv og død at
finde pigen.

Anni Søndergaard anbefaler
John Boyne: Cyril Averys hjerte. Rosinante, 2017

Cyril er hovedpersonen i en fantastisk fortælling, så mageløst flot fortalt. Sjældent har jeg læst en så fængende indledning, hvor man lever med hovedpersonen Cyril - fra undfangelse til han i en høj alder følger sin 16 år ældre mor op
ad kirkegulvet. Cyril er adopteret og har en kærlighedsløs barndom hos et velstillet ægtepar, der ikke undlader at fortælle Cyril, at han netop er adoptivsøn.
Det bærende i fortællingen er Cyrils årelange betagelse/forelskelse i Julian,
en jævnaldrende ven. I fortællingen, der udfolder sig i Dublin, Amsterdam og
New York, bliver man også klogere på Irlands nyere historie, den katolske kirke,
homoseksuelles forhold, HIV og især utrolige menneskelige relationer.

Lilli Bruhn anbefaler
H.C. Andersen: En digters bazar fra 1842.
Senest genudg. i 2006

Bogen er en skildring fra H.C. Andersens store Europa- og orientrejse i 184041. Turen går gennem Tyskland, Italien, Malta, Grækenland videre til det daværende Konstantinopel, langs Sortehavet og ad Donau til Budapest og Wien og
tilbage til København med Altona og Elben som sidste stop. Rejsen foregår
med dampskib, tog og diligence.
Bogen er fortalt i temaer i en essaylignende form, i en blanding af realistiske
og særdeles levende skildringer og fri fantasi. Et højdepunkt i skildringerne
er afsnittet ”Jernbanen” om H. C.A.’s første oplevelse af den første jernbane.
Også besøget på Malta er værd at fremhæve. Den samtidige kritiker P.L. Møller
skrev: ”Rejsebogen skal ikke analyseres, men nydes, som digteren har nydt sin
rejse”. Læs små bidder eller det hele.

Martin Præsteskov anbefaler
Jiro Taniguchi: Min fjerne barndomsby.
Fahrenheit, 1998

Grafisk novelle. ”Min fjerne barndomsby” er historien om den noget fordrukne
familiefar Hiroshi, der er lidt træt af sit liv og sin familie. En dag ender han på
det forkerte tog og havner i sin barndomsby, hvor han besøger sin mors gravsted og besvimer. Han vågner op, som sit 14-årige selv, men med al sin viden og
erfaring fra voksenlivet. Kan Hiroshi falde ind i sit barndomsliv og kan han finde
ud af, hvad der skete, da hans far forsvandt?
Jeg blev virkelig positivt overasket over denne bog, som jeg ikke kunne lægge
fra mig. Spændende og nærmest hyggeligt at følge med i Hiroshis færd.

Lene Lund anbefaler
Erik Fosnes Hansen: Et hummerliv. Gyldendal, 2017

I 1982 falder Sedds liv fra hinanden. Han bor hos sine bedsteforældre på et
højfjeldshotel i Norge i en tid, hvor charterturismen gør sit indtog. Byens
spidser er til middag på hotellet, da bankdirektøren falder sammen. 14-årige
Sedd handler som den eneste ved at give kunstigt åndedræt, men bankdirektøren står ikke til at redde. Med hans død kommer nye tider. Bedstefaren forsøger at opretholde en facade, og gør nøjagtig som han plejer, men
langsomt gennemskuer Sedd ham. En humoristisk bog med den 14-årige
modige, gammelkloge og servicemindede Sedd i centrum.
På trods af det triste tema er det et rørende og sjovt portræt af en familie,
som mister fodfæstet, da der kommer nye tider.

Helle Post anbefaler
Michael Connelly: Nathold. Klim, 2018

Kriminalassistent Renée Ballard er endt på ”natholdet”. Holdets opgave er at
tage ud til natlige mord for at registrere, hvad der er sket, og hvem offeret
er. Herefter gives efterforskningen til dagholdet. Men Ballard ønsker mere.
Så da en transvestit bliver maltrakteret, vil hun overtage efterforskningen.
Connelly har skrevet en serie med Harry Bosch. Han er her skiftet ud med en
kvinde. Man kunne frygte, at det ville gå galt. Men nej, Connelly holder den
vanlige høje standard med hensyn til plot og personer. Ballard er et forfriskende bekendtskab, og man kan kun glæde sig til næste bog.

Inge Marie B. Elechukwu anbefaler
Jeffrey Archer: Hvor der er vilje.
Lindhardt & Ringhof, 2016

Første bind ”Hvor der er vilje” udspiller sig i England i tiden efter 1. Verdenskrig. Harry vokser op i den fattige del af Bristol med en hårdtarbejdende,
enlig mor og historien om en far, der blev dræbt under krigen. Harrys far
arbejdede på havnen, ligesom Harrys onkel, og som Harry selv vil gøre efter
skolen. Dog har Harry et uventet talent, hvilket giver ham et stipendium på
en eksklusiv drengeskole. Gradvist får Harry fortalt sandheden om, hvordan
hans far virkelig døde Den sandhed får Harry til at sætte spørgsmålstegn
ved meget. Er han søn af Docker Arthur Clifton, eller er han den uægte søn
af arvingen til Barrington Shipping Line?. Foreløbig fire bind.

Susanna Christensen anbefaler
Jesper Wung-Sung: En anden gren. Rosinante, 2017

Den 19-årige kineser San ankommer i 1902 med båd til København, og skal
udstilles sammen med andre ”halvmennesker” i Tivoli. For at betale familiens gæld og redde deres ære, har San indvilliget i at blive udstillet. Meningen
er, at han skal hjem igen efter tre måneder.
Den unge bagerjomfru Ingeborg bor i København og føler sig meget ensom.
Hun er et hittebarn. Hun kalder sig selv ”Ingensen” og leder efter nogen, som
kan se og holde af hende, som hun er.
Ingeborg og Sans veje mødes i Tivoli, og dermed er de tos skæbner beseglet.
En forelskelse og kærlighed er uundgåelig, og de vælger hinanden på tværs
af kulturkløft, sprogbarrierer, og på trods af alle advarsler og trusler fra venner, familie og samfund. De bliver helt udstødt og må klare sig selv.

Rita Jakobsen anbefaler
Karsten Skov: Enkeland. Hovedland, 2018

Under 1. Verdenskrig er Sønderjylland fortsat en del af Det Tyske Kejserrige.
Over 30.ooo sønderjyder blev indkaldt til tysk krigstjeneste, hvoraf ca. 5300
omkom. Tusinder var tvunget til at skulle kæmpe en krig, der ikke var deres.
Dansksindede Sille, som bor i Broager, håber at hendes mand, Traugott, er
glemt af den tyske krigsmaskine, men det er han ikke, og først på vinteren 1916
bliver Traugott indkaldt og må tage den tunge vej til skyttegravene i Frankrig.
Det bliver en svær tid for Sille. Hendes to børn bliver tvangsfjernet bl.a. fordi
de tyske myndigheder mener hun opdrager dem i en forkert ånd - at elske det
danske. Fin roman om sindelag og et meget følsomt stykke Danmarkshistorie.

Lene Lund anbefaler
Mikael Bergstrand: Delhis smukkeste hænder.
Modtryk, 2012

Det eneste der bevæger sig i Görans liv, er hans hårgrænse og livvidde. Begge
i den forkerte retning. Da han en dag bliver fyret, bliver han lokket med på en
rejse til Indien. Den udarter sig dog langt fra som Göran havde ønsket, og han
ender med at blive efterladt i Indien. Her møder han heldigvis den spraglede Yogi og senere den smukke Preeti. Göran bliver en forandret og forelsket
mand, men hans udfordringer er langt fra slut.
En sjov, underholdende og livsbekræftende roman. Kan også anbefales som
lydbog. Peter Bøttger har indlæst den, og det giver et ekstra puf til humoren, så
man ikke kan lade være med at småklukke for sig selv.
Fortsættes i ”Tåge over over Darjeeling” og ”Yogi i Østerlen”.
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