Adams, Alice:
Carolines døtre – bind 1-2
Fem meget forskellige døtre
fra Carolines tre ægteskaber
samles i San Francisco, da
hun vender hjem fra fem år i
Lissabon og igen tager del i
deres liv.
MP 383
Adams, Richard:
Pigen i gyngen – bind 1-3
En stilfærdig engelsk
antikvitetshandler gifter sig
hovedkulds med en smuk tysk
pige, hvis mystiske fortid
efterhånden indhenter hende.
MP 346
Agger, Ragnhild:
Pladser
Usentimental beskrivelse af en
ung piges blandede oplevelser
som husassistent og køkkenpige i provinsen og København
i årene op til 2. Verdenskrig.
MP 172
Andersen, Benny:
Puderne
Noveller om mennesker, der er
ensomme, rådvilde og i splid
med sig selv. Flere af dem
fortalt med megen humor. MP 1
Andersen, Benny:
Tykke-Olsen
Groteske og humoristiske
fortællinger og monologer.
MP 50

Andersen, Benny:
Udvalgte digte

MP 451

Andersen, H.C.:
Eventyr og Historier – bind 1-2
MP 57
Andrezel, Pierre:
Gengældelsens veje – bind 1-3
To unge engelske piger
kommer omkring 1840 i huset
hos et tilsyneladende fromt og
gudfrygtigt skotsk præstepar.
Men under en rejse til Frankrig
sker sære og gruopvækkende
ting.
MP 48
Anesen, Niels:
Den store høst (1) – bind 1-2
Om fattige bønders kår omkring
århundredskiftet, om styrke og
sammenhold i familierne.
MP 249
Klangen af plovskæret (2)
Nye tider i 1900-tallets første
årtier: Mekanisering, landmændenes organisering og
voksende politiske magt giver
også muligheder for en driftig
landarbejder.
MP 259
Anesen, Niels:
Vi trænger til regn – bind 1-2
Om en dansk bondefamilies liv
under besættelsen. To sønner
er aktive i modstandskampen,
en tredje er i Frikorps Danmark,
mens faderen er passiv. MP 158
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Arnold, Anastassia:
Balladen om Marie – bind 1-3
En krønike om Marie Krøyers
liv 1864-1940. Vi kender hende
fra ægtemanden P.S. Krøyers
smukke malerier fra Skagen.
Hun var selv en talentfuld
maler, men både ægteskabet
med Krøyer og med den
svenske komponist Hugo
Alvén endte ulykkeligt. MP 509
Austen, Jane:
Emma – bind 1-3
Engelsk herregårdsroman fra
begyndelsen af 1800-tallet om
den smukke, velhavende
Emma, der er så optaget af at
spille Kirsten Giftekniv for
andre, at hun er nær ved at
forpasse sin egen chance for
at opleve kærligheden. MP 412
Austen, Jane:
Stolthed og fordom – bind 1-3
Forviklet kærlighedshistorie
fra 1800-tallets Herfordshire.
Om fejlbedømmelse og
utilbøjelighed til at ændre
opfattelse af hinanden,
fortalt med humor og bid.
Romanen bag tv-serien. MP 78
Balderson, Bo:
Harpsundmordet – bind 1-2
Humoristisk kriminalroman.
Detektiven er en frit opfundet
svensk minister, der har en
særdeles utraditionel holdning

til sit erhverv. Omkring ham
optræder både kendte og
opfundne repræsentanter for
det officielle Sverige.
MP 64
Bang, Herman:
Ludvigsbakke – bind 1-3
En ung sygeplejerske, datter
af godsforvalteren på
»Ludvigsbakke«, møder
barndomsvennen og arvingen
til herregården og ofrer alt for
sin kærlighed, men han svigter
hende for en anden …
MP 99
Bang, Herman:
Ved vejen
Roman om livet i en lille dansk
provinsby i slutningen af
1800-tallet. Hovedpersonen er
stationsforstanderens kone,
der længes efter kærlighed og
større indhold i livet.
MP 36
Barfoed, Niels Aage:
Og stormen rev mine fjedre
– bind 1-2
Romanbiografi om digteren
St. St. Blicher. Fra hans
barndom på den jyske hede til
livet som præst, familiefar og
forfatter, bestandig plaget af
personlige og økonomiske
sorger.
MP 127
Bech Nygaard, J.:
Guds blinde øje – bind 1-3
Roman om det hårde og
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glædesløse liv på børnehjemmet Ravnsborg, hvor den
forældreløse Anne vokser op
sammen med andre piger.
MP 229
Du blev træl – bind 1-2
Om Annes videre skæbne med
en tyrannisk mand og en stor
børneflok.
MP 230
Bech Nygaard, J.:
Nåleøjet – bind 1-3
Pigen og sommerfuglen
– bind 1-2
Romaner om en evnesvag
piges vanskelige opvækst i et
uforstående landsbysamfund
og hendes problemer med at
klare sig senere i livet.
MP 277 og 278
De Bedste julehistorier af
danske forfattere
Femten noveller om julen i god
gammeldags forstand – af bl.a.
H.C. Andersen, Jeppe Aakjær,
Johannes Skjoldborg,
Jægermester Plov og Mogens
Lorentzen.
MP 162
Bénary-Isbert, Margot:
Bedstemor og børnebørn
En vordende bedstemors
forventninger og glæder og
hendes oplevelser sammen
med det første barnebarn.
MP 93

Bénary-Isbert, Margot:
Grå hår – rige år (15.2)
Om det eventyr, det er at blive
gammel, med både negative og
positive muligheder.
MP 30
Bergman, Hjalmar:
Markurèlls i Wadköping – bind 1-2
Modsætninger mellem
ågerkarlen Markurell, der er
leder af byens forlystelsesliv,
og herredshøvdingen, der er
drivende kraft i et religiøstfilantropiske selskab.
MP 9
Bergman, Ingmar:
Laterna Magica – bind 1-2 (99.4)
Den svenske filminstruktørs
(f. 1918) erindringer om
barndommen i præstefamilien,
voksenlivets kærlighedsforhold
og ikke mindst om hans mange
teateropsætninger og film.
MP 310
Bickmore, Barbara:
Bag Oregons bjerge – bind 1-2
Efter et kort, stormende
bekendtskab gifter en kvindelig
forsvarsadvokat fra Boston sig
med en charmerende kvægavler fra Oregon og oplever et
kærligt storfamilieliv, som dog
ændres brat …
MP 462
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Biegel, Anne:
Mine briller lå i køleskabet (15.2)
En brevveksling om det at blive
gammel. Om praktiske ting,
om ensomhed, træthed,
glemsomhed, men også om
glæder og positive oplevelser.
MP 375

Binchy, Maeve:
I år bliver det anderledes
Noveller om julen og alle de
problemer der tårner sig op,
men som til sidst finder en
løsning, så det alligevel kan
blive en glad jul.
MP 427

Binchy, Maeve:
Blodbøgen – bind 1-2
Tilbageblik på drømme og
forventninger, kærlighed,
jalousi og ambitioner hos otte
børn – nu voksne – der engang
ristede deres navne i blodbøgen ved skolen i den irske
by Shanarrig.
MP 385

Binchy, Maeve:
Sølvbryllup – bind 1-2.
Desmond og Deirdre kan snart
fejre sølvbryllup – til stor
bekymring for datteren Anna,
der må arrangere det hele uden
at kunne regne med hjælp fra
sine to søskende.
MP 450

Binchy, Maeve:
Den italienske klasse – bind 1-2
Da Nora vender hjem til Dublin
efter mange år i Italien, bliver
hun lærer på et italienskkursus,
der samler vidt forskellige
skæbner fra nutidens Dublin.
Alle med forskellige opfattelser
af kærligheden …
MP 416
Binchy, Maeve:
Gode venner – bind 1-3
Roman fra 1950’ernes Irland.
Bogen følger to veninder – den
overbeskyttede Benny og den
forældreløse Eve – fra
opvæksten i den lille by til
universitetet i Dublin. MP 469

Binchy, Maeve:
Tara Road – bind 1-3
Da Ria opdager, at hendes
mand har en ung, gravid
elskerinde, falder hendes
verden sammen. Hun bytter sit
store hus på Tara Road i
Dublin med Marilyns i USA.
Begge kvinder får en sommer
med de mest uventede
oplevelser.
MP 459
Bistrup, Annelise:
Dronning Ingrid (99.4 )
Biografi om dronning Ingrid
(1910-2000). Fra opvæksten ved
det svenske hof over tiden som
mor og dronning af Danmark,
enkedronning og om hendes
indflydelse på fire generationer
i kongehuset.
MP 435
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Bjerre, Jørgen:
Sirius – bind 1-2 (46.74)
Dagligliv med den danske
slædepatrulje i Nordøstgrønland, om dens militære og
politimæssige opgaver sommer
og vinter i samt historien om
dens oprettelse i tiden efter
anden verdenskrig.
MP 281
Blake, Nicholas:
Min søns morder – bind 1-2
Kriminalroman om en mands
planlagte hævn på den flugtbilist, der har dræbt hans søn.
MP 31
Blicher, Steen Steensen:
Noveller – bind 1-2
Bind 1: Præsten i Thorning.
Brudstykker af en
landsbydegns dagbog.
Røverstuen. Jøderne på Hald.
Ak! Hvor forandret.
Bind 2: Hosekræmmeren.
Præsten i Vejlby. Kjeltringeliv.
Eneboeren på Bolbjerg.
Skytten på Aunsbjerg.
De tre helligaftener.
MP 38
Blixen, Karen:
Babettes gæstebud
Kokkepigen Babette er flygtet
fra revolutionens Frankrig og
lever som husholderske hos to
fromme præstedøtre i en lille
norsk flække. En dag vinder
hun en stor sum penge, som
hun investerer i en fantastisk
middag for frøkenerne og

deres afdøde fars lille
menighed.

MP 200

Blixen, Karen:
Den afrikanske farm
– bind 1-3 (48.478)
Om livet på Karen Blixens
kaffefarm i Kenya 1914-31.
MP 300
Blixen, Karen:
Skygger på græsset (48.478)
Erindringer fra Kenya, om
afrikansk natur og afrikanske
mennesker, blandt andre Karen
Blixens tro tjener Farah. MP 82
Bo, Lars:
En underlig dreng (99.4)
Maleren og grafikeren Lars Bo
(f. 1924) fortæller om sin
barndom og familie, om
kunstneren som hvalp og om
sin deltagelse i modstandskampen.
MP 405
Bock, Ester:
Grønne grænser (1)
Gennem skildringen af
hverdagslivet i en østjysk
dyrlægefamilie 1945-55, gives et
signalement af tidens politiske
og sociale brydninger. MP 422
Tonefald (2)
Vi er nået til årene 1956-66.
Kontrasten mellem forældrenes
gammeldags normer og de tre
voksne døtres mere moderne
indstilling bliver tydelig. MP 431
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Længdespring (3)
I tiåret 1966-1975 sender
ungdomsoprør og
kollektivbevægelse også
dønninger ind over det
stilfærdige østjyske
dyrlægehjem.
MP 464
Flyv fugl (4) – bind 1-2
I den store dyrlægefamilie er
det blevet børnebørnenes tur
til at skabe sig en tilværelse.
De får det hårdt både med
kærligheden og forholdet til de
ældre generationer i en tid med
nye normer.
MP 467
Vokslys (5) – bind 1-2
Trods generationskløften og
problemer med kærlighed og
selvstændiggørelse holder
familiebåndene i den østjyske
dyrlægefamilie, der stadig
samles til familiejul.
MP 468
Mens graven kastes (6)
Sjette og sidste del af
’dyrlægesagaen’ fra Østjylland
1945-98. Gudrund dør i 1992,
nu er det oldebørnene Jeppe,
Kenneth og Lonnie, der skal
føre slægten videre.
MP 485
Bodelsen, Anders:
Den åbne dør
Krimi. Under en ferieudflugt
til Småland i sommeren 1954
forsvinder en ung kvinde.
Antydninger og minder i breve
mellem turens deltagere 42 år
senere samler sig til et billede
af de faktiske begivenheder.
MP 432

Bodelsen, Anders:
Hændeligt uheld – bind 1-2.
En flugtbilist søger desperat at
slette sporene efter sig for at
redde sin trygge, veletablerede
tilværelse.
MP 43
Bodelsen, Anders:
Tænk på et tal (1)
Psykologisk spændingsroman
om en bankfunktionær, der
tilfældigt opdager, at en mand
planlægger et røveri mod hans
bank. Han narrer sig til en del
af udbyttet, men det vil røveren
ikke finde sig i …
MP 66
Pengene og livet (2)
Selvstændig fortsættelse af
»Tænk på et tal«.
Bankfunktionæren er vendt
tilbage for om muligt at
genoprette sin gode, borgerlige
tilværelse, men det er lettere
sagt end gjort.
MP 152
Borberg, Jytte:
Eline Bessers læretid
År 1900 bliver 15-årige Eline fra
landet tjenestepige i en jysk
købstad. Hun beundrer sit
herskab naivt og kritikløst, men
den politisk bevidste kokkepige
åbner efterhånden hendes
øjne.
MP 116
Det bedste og det værste (2)
Selvstændig fortsættelse af
»Eline Bessers læretid«. Om
en tjenestepiges tilværelse og
udvikling fra århundredskiftet
til 1950’erne.
MP 260
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Borberg, Jytte:
Løslad kaptajnen
I 1807 dukker den tyske kaptajn
Falkenberg op i Fjaltring på
Jyllands vestkyst. Her skaber
han de næste femten år ravage
med sine forretninger og sine
erotiske evner.
MP 354
Borge, Victor:
Smilet er den korteste afstand
– bind 1-2 (99.4)
Den dansk-amerikanske pianist
og entertainers erindringer fra
privatlivet og fra en lang
karriere i international
showbusiness.
MP 438
Borgen, Johan:
Far og mor og os
Den kendte norske kritikers
små indiskrete og humoristiske
beretninger fra en temmelig
urolig familieidyl.
MP 29
Bramsen, Bo:
Ferdinand og Caroline (99.4)
Som søn af Christian VIII
risikerede prins Ferdinand selv
at blive konge. Han slap dog og
levede i stedet et 34 år langt og
muntert liv i et lykkeligt ægteskab med Caroline, ældste
datter af Frederik VI.
MP 202

Brandt, Hanne:
Når cypressen blomstrer (99,4)
Vivi Flindt
Vivi Flindt, der siden 1967 har
danset ballet på alverdens
scener, fortæller om sit liv som
kunstner og kvinde.
MP 496
Branner, H.C.:
Legetøj – bind 1-3
Roman fra 1930’erne om et
københavnsk legetøjsfirma.
Medarbejderstaben fremstår
som en model af samfundet
med en klassedeling, der kan
blive farlig.
MP 34
Bregendahl, Marie:
Birgitte Borg – bind 1-2
En ung piges opvækst som
ældste datter og senere
kvindeligt overhoved i en rig
jysk gårdmandsslægt sidst i
1800-tallet.
MP 142
Bregendahl, Marie:
Holger Hauge og hans hustru
– bind 1-4
Brydningstiden inden for
landbruget og det politiske liv
1880-1901 skildres gennem det
stovte par Holger og Kirstine.
MP 182
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Brontë, Charlotte:
Jane Eyre – bind 1-3
Fattige, forældreløse Jane Eyre
bliver guvernante på Thornfield
Hall og forelsker sig skæbnesvangert i godsejeren, hvis
hustru er sindssyg.
MP 211
Brontë, Emily:
Stormfulde højder – bind 1-3
Romantisk og dramatisk
slægtsroman fra 1800-tallets
Yorkshire.
MP 150
Brøgger, Suzanne:
Tone
Et fortællende digt og en
hyldest til en usædvanlig
kvinde og god veninde,
hattesyersken og kostumieren
fru Tone.
MP 226
Buchan, John:
De 39 trin
Klassiker blandt spionromaner.
Handlingen udspilles i England
og Skotland i dagene lige før
1. Verdenskrigs udbrud. MP 27
Buchholtz, Johannes:
Dr. Malthes hus (1) – bind 1-2
God lille by (2) – bind 1-2
Roman om livets gang i en
nordjysk fjordby i 1930’erne
med doktor Malthe og hans
familie som hovedpersoner.
MP 294 og 295

Buck, Pearl S.:
Den gode jord – bind 1-2
En kinesisk bondeslægts
historie, hvor gamle traditioner
brydes med nye europæisk
prægede strømninger. MP 102
Buck, Pearl S.:
Østenvind – vestenvind
Roman fra 1930’erne om en
ung kinesisk kvindes barndom
i Kina og senere ægteskab med
en mand, der har studeret i
Amerika og bærer en helt ny
levevis med sig.
MP 85
Bødker, Cecil:
Salthandlerskens hus – bind 1-2
(59.53)
Forfatteren, der boede tre
måneder i en landsby i Etiopien
fortæller om mødet mellem
de to kulturer. Normerne er
vidt forskellige, men de
menneskelige følelser er de
samme.
MP 58
Bøgh Andersen, Niels:
Fiskersøn fra Aventoft (1) (99.4)
Forstanderen for Jaruplund
Højskole ved Flensborg
fortæller om sin opvækst i et
dansksindet hjem syd for
grænsen og om sin
læreruddannelse.
MP 134
Feltdegn fra Harreslev Mark (2)
– bind 1-2 (99,4)
Selvstændig fortsættelse af
»Fiskersøn fra Aventoft« om
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forfatterens oplevelser som
tysk soldat under
2. Verdenskrig.
MP 156

i yderste nød. Begivenhederne
vækker en ny bevidsthed i
hende.
MP 91

Bøttern, Lisbet:
… som blommen i et æg (99.4)
Erindringer fra 1930’ernes
Afrika. En dansk kvindes
oplevelser med natur, dyr og
mennesker i et land, der er helt
anderledes, end hun havde
forestillet sig.
MP 222

Chang, Jung:
Vilde svaner – bind 1-4 (99.94)
Gennem sin egen, sin mors
og sin mormors historier
tegner forfatteren et billede af
1900-tallets Kina. Hun voksede
op som del af den privilegerede
elite i Maos Kina, men blev
forstødt under kulturrevolutionen i 1960’erne.
MP 372

Cardinal, Marie:
Nøglen sidder i døren
En midaldrende kvinde
fortæller om forholdet til sine
halvvoksne børn og deres
kammerater. En karakteristik
af ungdommens situation først
i 1970’erne.
MP 244
Cederholm, Rosa:
Rosamin (99.4)
En pige af folket fortæller
erindringer om sine pladser:
Omkring 1800 var hun barnepige på godset Broksø, senere
kom hun til en gæstgivergård
ved Kvægtorvet i København
og til Industriforeningen i
Kolding.
MP 168
Cederstrand, Ditte:
Anne blir fri
Roman om en kvinde, der
svigtes af alle, da hun kommer
i fængsel for underslæb begået

Chevalier, Tracy:
Pige med perleørering
Roman om en maler og hans
model bygget over den
hollandske 1600-tals maler
Johannes Vermeers smukke
maleri.
MP 502
Christensen, Christian:
En rabarberdreng vokser op (1)
– bind 1-2 (99.4)
Med kras realisme og håndfast
humor fortælles om en
opvækst i yderste fattigdom i
Københavns rabarberkvarter
før 1900.
MP 209
Bondeknold og rabarberdreng (2)
– bind 1-2 (99.4)
Forfatterens ungdomsår med
usselt hårdt arbejde på
fabrikker og i landbrug. MP 210
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Christensen, Martha:
Dansen med Regitze
Under sommerfesten i kolonihaven genoplever Karl Aage sit
lange samliv med Regitze, der
altid var den mest handlekraftige af de to.
MP 287
Christensen, Martha:
En fridag til fru Larsen
Roman om Evelyn Larsen,
fabriksarbejderske og mor. På
vej til hospitalet, hvor hendes
unge, trafikdræbte søn er bragt
ind, ser hun tilbage på de tos
svære liv sammen.
MP 149
Christensen, Martha:
Hvis vi elskede mere
Noveller om tilværelsen for
dem, der er udenfor, taberne
og de små i samfundet. MP 213

Christensen, Martha:
Vores egen Irene
Psykologisk portræt af en
kvinde, der hele livet er blevet
holdt nede af konventioner og
falsk familiefølelse.
MP 120
Christie, Agatha:
En af os er morderen
Ti mennesker er havnet på en ø,
afskåret fra omverdenen. En
af dem er morder …
MP 60
Christie, Agatha:
Mordet i præstegården – bind 1-2
Et mord bliver begået i præstens
arbejdsværelse i den engelske
landsby St. Mary’s Mead.
Naboen, den skarpsindige Miss
Marple, løser mysteriet. MP 135

Christensen, Martha:
Høvdingebørn – bind 1-2
Roman om en flok søskende og
deres far, en velhavende gårdejer og enkemand, i tiden fra
den tyske besættelse i 1940 til
1990.
MP 336

Christie, Agatha:
Mordet i Orientekspressen
– bind 1-2
En amerikansk forretningsmand
myrdes i Orientekspressen.
Hercule Poirot er blandt
passagererne. Én for én afslører
han sine medrejsendes
hemmeligheder.
MP 349

Christensen, Martha
Når mor kommer hjem …
Om en 11-årig drengs alt for
store ansvar, da han alene og i
hemmelighed må passe sine
søstre på otte og fem år i tre
måneder, mens deres mor
sidder i fængsel.
MP 384

Clark, Mary Higgins:
Øjenvidne – bind 1-2
Kriminalroman om en ung
kvindelig anklager fra New
Jersey, der under et hospitalsophold ser et kvindelig blive
proppet ned i bagagerummet
på en bil og kørt bort. MP 321

12

ndl.p65

12

07-01-2004, 10:13

Clausen, Egon:
Under dine vingers skygge (99.4)
Forfatteren (f. 1940) fortæller
om sin opvækst i et indremissionsk landbohjem i
Vestjylland i 1950’erne, med
særlig vægt på hans forhold til
sin far.
MP 444
Cody, Liza:
Snydt
Som kvinde på et
detektivbureau får Anna Lee
de dårligste opgaver, f.eks.
opklaringen af en mystisk
bilulykke, hvor en ung kvinde
mistede livet …
MP 413
Dahl, Lisbet:
At overkomme livet (99.4 )
Skuespiller og revykunstner
Lisbet Dahl (f. 1946) fortæller
meget personligt om sit private
og professionelle liv og giver
udfra sin dyrt købte livsvisdom
nyt mod, livskraft og gode
livsråd fra sig.
MP 448
Danielsen, Ingegerd:
Lille wienervals – bind 1-2
Fiktive erindringer af Alma
Mahler (1879-1964), en af sin
tids mest feterede kvinder, gift
bl.a. med komponisten Gustav
Mahler. Bygger på Alma
Mahlers egen dagbog. MP 460

Danske digte – bind 1-2
Udvalgte digte af ældre og
nyere danske digtere. MP 100
Leif Davidsen:
De gode søstre
Roman om tre søskende og
deres skæbner i Danmark og
Østeuropa under 2. Verdenskrig og i 1999. Romanen
spørger: Hvem skriver egentlig
den historiske sandhed?
MP 478
Davidsen, Leif:
Den serbiske dansker – bind 1-2
En iransk forfatterinde, der står
på præstestyrets dødsliste,
inviteres til København af en
dansk avis. Snart rygtes det, at
en danskfødt serber har fået
kontrakt på hendes mord.
MP 411
Davidsen, Leif:
Den sidste spion – bind 1-2
Med sammenbruddet i
Østeuropa som baggrund
skildres jagten på en russisk
spion, der opererer inden for
danske PET. For sidste gang
sættes hele det gamle
spionageapparat i sving.
MP 343
Davidsen, Leif:
Den troskyldige russer – bind 1-2
Dansk-armenieren og
plattenslageren Felix er på
farlige, lyssky forretninger i et
Rusland i opløsning.
MP 379
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Davidsen, Leif:
Lime’s billede – bind 1-2
Spændingsroman om den
danske paparazzo-fotograf
Peter Lime, der på sin egen
krop kommer til at mærke,
hvad forfølgelse er. Han er
nemlig i besiddelse af et
afslørende billede.
MP 429
Deighton, Len:
Winter: en berlinerfamilies saga
fra 1899 til 1945 – bind 1-3
Med to brødres skæbne
gennem to verdenskrige
skildres Tysklands politiske
historie. De er sønner af en
tysk forretningsmand og hans
amerikanske hustru.
MP 317
Dessau, Frederik:
Radiodage (04.6)
Med afsæt i sin egen biografi
og inddragelse af mytologi,
kunst, musik og litteratur
reflekterer forfatteren over en
række alment menneskelige
emner.
MP 452
Dinesen, Marie:
Værtinde i Rom – bind 1-2 (99.4)
Forfatteren kom som ung til
Rom, hvor hun i mange år
levede og drev hotelvirksomhed.
MP 190

Ditlevsen, Tove:
Barndommens gade – bind 1-2
En københavnsk baggårdspiges barndom og tidligste
ungdom, hvor hun forgæves
søger at komme bort fra
barndomsmiljøet.
MP 297
Ditlevsen, Tove:
Det tidlige forår (1) (99.4)
Erindringer om en barndom
og ungdom på Vesterbro i
København før 2. Verdenskrig.
MP 95
Gift (2) (99.4)
Erindringsbogens titel henviser
både til forfatterens narkomani
og hendes ægteskaber. MP 110
Ditlevsen, Tove:
Vi har kun hinanden
Et ungt pars forelskelse set
med den ældre generations
skuffede forventninger som
baggrund.
MP 24
Dons, Aage:
Den svundne tid er ej forbi
– bind 1-2.
En ung mand vokser op i
skyggen af en mulig medskyld
i sin livskraftige tvillingebrors
tidlige død.
MP 147
Dons, Aage:
Soldaterbrønden – bind 1-2
En kvinde er så forblindet af en
dreven forfører, at hun for hans
skyld dræber sin mand. MP 17
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Doyle, A. Conan:
Baskervilles hund – bind 1-2
Den engelske klassiker om
Sherlock Holmes’ forsøg på
at opklare de uhyggelige
begivenheder på heden ved
godset Baskerville.
MP 192
Du Maurier, Daphne:
Rebecca – bind 1-2
Roman om en ung engelsk
herregårdsfrue, hvis tilværelse
forpestes ved minderne om
hendes mands første kone og
mystikken omkring hendes
død.
MP 124
Durrell, Gerald:
En mand til mor og andre
historier
Noveller og muntre skrøner fra
den kendte zoologs omfattende
rejseliv.
MP 365
Durrell, Gerald:
Min familie og andre dyr
– bind 1-3
Morsom skildring af en engelsk
families tilværelse på den
græske ø Korfu med de mange
dyr, som den yngste dreng
samler til huse.
MP 90
Duurloo, Ellen:
Der sker aldrig noget i den
lille gade – bind 1-2
Om en københavnsk sidegade
og dens beboeres dagligdag på
godt og ondt.
MP 181

Duurloo, Ellen:
Mester Gottlieb og hans hus (1)
– bind 1-2
Gottliebs gave (2)
– bind 1-2
Slægtsroman fra 1800-tallets
København om to generationer
af en gammel slægt af
billedskærere.
MP 63 og 74
Duurloo, Ellen:
Man kalder det kærlighed
– bind 1-2
En kvindes energiske kamp for
at opretholde hjemmet for sin
fordrukne mand og deres
mange børn.
MP 14
Egholm, Elsebeth:
De frie kvinders klub
Romanen følger fire unge
kvinder fra Århus fra 1980,
hvor de bliver studenter, til
1997, hvor den ene begår
selvmord.
MP 471
Ejrnæs, Anne Marie:
Som svalen – bind 1-2
Romanbiografi om Thomasine
Gyllembourg, en af 1800-tallets
store kvindeskikkelser. Gift
med P.A. Heiberg, der blev
landsforvist, og med svenske
baron Gyllembourg, mor til
Johan Ludvig Heiberg, selv en
meget læst forfatter.
MP 471
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Eld, Gerda:
Den sidste stol
Stilfærdige noveller om
mennesker, der har fået
grundlagt deres nøjsomme
vaner og livsholdninger i
begyndelsen af det
20. århundrede.
MP 87
Eld, Gerda:
Kristine – bind 1-2
En lille piges opvækst i fattige
kår med slid og møje, der
fortsætter hele livet, men uden
at kue hendes livsmod. MP 163
Eld, Gerda:
Det lille liv
Hverdagsskildring fra
begyndelsen af 1900-tallet om
en ung pige fra landet, der
søger ind til byen for at prøve
lykken.
MP 6
Elkjær, Sigurd:
Else Marie
Romanen foregår i 1700-tallet
og handler om en ung præstedatters ægteskab med sin fars
efterfølger.
MP 37
Elkjær, Sigurd:
Jens Rytter (1)
Roman om bondesønnen, der i
begyndelsen af 1700-tallet går i
fremmed krigstjeneste og først
efter 17 år atter vender hjem til
slægtsgården.
MP 235

Nyt liv (2) – bind 1-2
Om Jens Rytters ældste søn
Ivers liv på den jyske slægtsgård og om sæder og skikke i
årene efter den store nordiske
krig.
MP 236
Elkjær, Sigurd:
Naturens orden
Noveller fra et landsogn syd for
Limfjorden.
MP 106
Elstad, Anne Karin:
Julie – en lydig pige – bind 1-2 (1)
Da hendes søster dør af den
spanske syge, må Julie på 18
opgive sin uddannelse og
vende hjem til den lille bygd.
En roman om norsk bygdeliv
anno 1918.
MP 377
Som dine dage – bind 1-2 (2)
Efter giftermålet med Jørgen i
1920’erne flytter Julie ind på
svigerforældrenes gård i den
norske bygd. De unge må ikke
overtage gården, og kun med
stor stædighed nås en
forståelse.
MP 394
Lænker – bind 1-2 (3)
Krigen er kommet, og Julie og
hendes familie og deres
omgangskreds med rationering,
nyhedscensur og det spændte
forhold mellem ’gode nordmænd’ og nazister.
MP 436
Fri (4)
Den fjerde roman om Julie
Storvik fra den lille norske
bygd, foregår i 60’erne og
slutter med EF-afstemningen
i 1972.
MP 479
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Enevold, Karen:
Naja. Der var engang en barndom
– bind 1-2 (99.4)
Forfatterindens sælsomme og
poetiske barndomserindringer
fra Østjylland.
MP 133
Enquist, Per Olov
Livlægens besøg – bind 1-2
Roman om Struensee (173772). Han blev i 1768 livlæge for
den mishandlede og sindssyge
Christian 7. Han greb magten,
indførte vidtrækkende reformer,
elskede dronningen, blev
anklaget for landsforræderi og
henrettet.
MP 465
Eskelund, Chi-Yun:
Det var engang i Peking (99.4)
Barndomserindringer fra
Peking i 1920’erne og 30’erne,
fortalt af forfatteren og
journalisten Karl Eskelunds
kinesiske hustru.
MP 155
Eskelund, Karl:
Min kone spiser med pinde
– bind 1-2 (48.28)
Forfatterens dramatiske
oplevelser som korrespondent
på alverdens krigsskuepladser
før og under 2. Verdenskrig, og
om hans ægteskab med en
kinesisk kvinde.
MP 92

Arne Falk-Rønne (f. 1920)
fortæller om et langt livs
mange oplevelser og rejser
rundt til verdens ukendte og
eksotiske steder.
MP 355
Falk-Rønne, Jørgen:
Udvalgte fortællinger
Forfatteren (f. 1865) fortæller
om sin barndom i Nordjylland,
og om sit virke som præst på
Færøerne.
MP 136
Fog Pedersen, Mette:
Et sønderjysk hjem (1) (99.4)
Erindringer om en lykkelig
barndom på en stor forpagtergård i Sønderjylland.
MP 79
25 år på højskole (2) (99.4)
I 1939 blev Mette Fog Pedersen
gift og tilbragte en lang række
dejlige, arbejdsomme år på
Rødding Højskole.
MP 108
Livet, trods alt (3) (99.4)
Dagbogsnotater 1970-71.
Forfatteren kæmper med sin
sygdom. Notaterne er præget
af ukuelig livsglæde og sans
for alt, hvad der er smukt.
MP 146
Fogelström, P.A.:
Sommeren med Monika
To purunge mennesker stikker
af fra den grå hverdag og
oplever en kort sommers lykke,
indtil omverdenen begynder at
stille krav.
MP 13

Falk-Rønne, Arne:
Bag de blå bjerge – bind 1-2 (99.4)
Forfatteren og globetrotteren
17
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Forsyth, Frederick:
Sjakalen – bind 1-2
Spændingsroman om den
berygtede lejemorder Sjakalen,
der i 1963 planlagde et
attentat mod den franske
premierminister Charles de
Gaulle og om forsøget på at
afsløre ham.
MP 397
Francis, Dick:
Beviset – bind 1-2
Spændingsroman om en
stilfærdig vinhandler, der
kommer på sporet af et
gangstersyndikat, som
forfalsker vin og spiritus.
MP 461
Francis, Dick:
Hidsigt opløb – bind 1-3
Kriminalroman. Efter sin brors
død hvirvles jockeyen Derek
Franklin ind i en malstrøm af
voldelige begivenheder med
baggrund i diamanthandel,
hestesportsvindel og
narkokriminalitet.
MP 338
Fredriksson, Marianne:
Anna, Hanna og Johanna
– bind 1-2
Kvindeliv i Sverige i tre
generationer, fortalt af den
moderne, frigjorte Anna, som
dog må erkende, at hendes
tilværelse, ligesom moderens
og mormoderens, rummer
bånd og afhængighed. MP 439

Fredriksson, Marianne:
Huset ved kysten – bind 1-3
Roman om to jødiske drenges
opvækst i Sverige omkring
2. Verdenskrig og om
venskabet mellem deres
familier på trods af forskellig
social baggrund.
MP 358
Freuchen, Peter:
Ivalu
Roman om polareskimoernes
traditioner i Nordvestgrønland,
om det lille samfunds møde
med hvide mænd og om pigen
Ivalus skæbne.
MP 25
Friis-Jespersen, Ebba:
Mit hus ved verdens ende (1)
– bind 1-2 (99.4)
Min kro ved verdens ende (2)
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra et lille
landsbysamfund i Sydfrankrig,
hvor forfatteren og hendes
familie indretter sig i en
gammel vandmølle, som de
omdanner til kro og pensionat.
MP 292 og 293
Fuller, Alexandra (f. 1969):
Lad os ikke gå i hundene i aften
(99.4)
Usentimentale barndomserindringer fra Afrika, hvor
forfatterens forældre drev
forskellige farme, men måtte
kæmpe mod partisaner, der
drev dem på flugt.
MP 503
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Garnov, Iris:
En utrolig historie
Iris Garnov, født i 1939,
fortæller om sit liv, fra en
husvildebarak i Valby med en
brutal og kriminel far til en
villa i Søllerød.
MP 489

Greene, Graham:
Pistol til salg – bind 1-2
En lejemorder jager sin
bagmand, da han opdager, at
han er betalt med stjålne penge
og kun er en brik i et større
politisk spil.
MP 193

Gide, André:
Gertrude
En ung, blind pige forelsker sig
i sin plejefar, en protestantisk
præst. Da hun ved operation
får synet igen, bliver hun
seende i mere end en forstand.
MP 7

Gregersen, Gudrun:
Ad lange veje
Kærlighedsroman fra
1800-tallets Jylland. Om den
forældreløse Niels, der som
barn bliver sat på sognet, men
til sidst sidder som en holden
mand på sin egen gård. MP 23

Godwin, Gail:
En mor og to døtre – bind 1-4
Humoristisk familiekrønike fra
de amerikanske sydstater. To
døtre kommer i 1980 hjem til
deres fars begravelse. De og
deres mor (tre vidt forskellige
kvinder) genoplever deres liv.
MP 282

Gregersen, Gudrun:
Alt er Mariannes – bind 1-2
Roman om en kvinde, der efter
sin charmerende kusines død
søger at få del i hendes
tilværelse og udgiver hendes
efterladte romanmanuskript
som sit eget.
MP 201

Gotved, Helle:
Barn i gymnastikhuset. (99.4)
Om forfatterens (f. 1912)
barndomshjem og opvækst i et
entusiastisk gymnastik- og
undervisningsmiljø til hun selv,
20 år gammel, overtog
Gymnastikhuset på
Frederiksberg.
MP 352

Gregersen, Gudrun:
Kommen af skarnsfolk – bind 1-2
En jysk bondefamilie tager en
taterpige til sig. Modsætningen
mellem hendes temperament
og plejeforældrenes mere jordbundne livssyn udjævnes
efterhånden.
MP 339
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Gregersen, Gudrun:
Kowdalsfolkene
Bonde- og slægtsroman fra
Viborg-egnen i slutningen af
1700-tallet. Naomi er uægte
barn af en søn på Kowdal.
Hendes liv præges sørgeligt af
fordomme og religiøse
brydninger på egnen.
MP 73
Gregersen, Gudrun:
Under sol og blæst
Om Jens’ opvækst og
manddom på slægtsgården i
Nordjylland, det lykkelige
ægteskab med Karen og de
storme, de kommer ud i, da
hans held som handelsmand
stiger ham til hovedet. MP 16
Gress, Elsa:
Mine mange hjem (99.4)
Erindringer om en barndom
og opvækst i en særpræget
familie i mellemkrigstidens
København. Bogen er tilegnet
Mørck, familiens husholderske
og det faste, stabile centrum i
hjemmet.
MP 126
Grøndahl, Jens Christian:
Et andet lys
Roman om en midaldrende
skilsmisseadvokat, der selv
rammes af skilsmisse.
Samtidig opdager hun, at den
mand, hun anså for sin far, slet
ikke er det. Under en biltur ned
gennem Europa søger hun

både efter sine rødder og efter
en ny fremtid.
MP 500
Grøndahl, Jens Christian:
Virginia
To unge mennesker mødes
under besættelsen i et
sommerhus på vestkysten. Men
hvad skete der egentlig?
Det får de svar på mange år
senere i Paris.
MP 486
Gulbranssen, Trygve:
Og bag dem synger skovene (1)
– bind 1-2
Dramatisk slægtsroman fra
Norge 1760-1810 om familien
på egnens mægtigste gård,
Bjørndal, især om forholdet
mellem brødrene: den hidsige
Tore og den stille Dag. MP 231
Det blæser fra Dødningefjeld (2)
– bind 1-2
Dags søn, Unge Dag, er nu
mand i huset. Skildringen
samler sig om hans hustru
Adelheid og hendes omsorg for
Gammel-Dag, der får svære
religiøse anfægtelser. MP 232
Ingen vej går udenom (3)
– bind 1-2
Trods sorg og ulykke er Dag
og Adelheids ægteskab
tilsyneladende godt. Men
under overfladen glider de fra
hinanden og må kæmpe med
deres stolthed.
MP 233
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Gyldenkilde, Lilli:
Tanker ved et køkkenbord (99.4)
Den populære SF-politiker
(1936-2003) gør status.
Hun giver indblik i livet på
Christiansborg og i EU,
kommenterer skævvridningen
af samfundet og fortæller om
sine personlige oplevelser med
hospitalsvæsenet.
MP 458
Hall, Gordon Langley:
Mine små indianere (59.55)
En ung mands morsomme
oplevelser som lærer i et
indianerreservat i Canada, hvor
livet former sig helt anderledes,
end han er vant til.
MP 137
Hamsun, Knut:
Victoria (85)
Romantisk og sørgelig
kærlighedshistorie om møllersønnen, der forelsker sig i
godsejerens datter.
MP 117
Han, Suyin:
Til morgenen gryr – bind 1-4
I 1944 kommer en 21-årig
amerikansk journalist til Kina.
Hun gifter sig med en kinesisk
læge. Sammen oplever de
tredive omskiftelige år af
Kinas historie.
MP 286
Hansen, H.P.:
Jyske skøjere og rakkere (39.43)
Folkemindeforskeren
H. P. Hansen forsøger at

udrede de spegede tråde i de
jyske skøjere og rakkeres
afstamning.
MP 128
Hansen, Henny Harald:
Allahs døtre (48.215)
Forfatteren fortæller om sit fire
måneder lange ophold i
Kurdistan i 1957. Hun får et
nært forhold til de kurdiske
kvinder, hun bor hos, tegner
et billede af dagliglivet i
landsbyerne og af den
islamiske kultur.
MP 333
Hansen, Martin A.:
Løgneren
En skolelærer på en lille dansk
ø gør i dagbogsoptegnelser op
med sit liv og sit forhold til
øens befolkning.
MP 121
Hansen, Aase:
Alt for kort er duggens tid
En kvinde svigtes af den, hun
elsker. I sit arbejde i kunsten
søger hun at finde andre
værdier i tilværelsen. MP 164
Hansen, Aase:
En kvinde kommer hjem
– bind 1-2
En kvinde vender hjem til sin
mors dødsleje og ser i et par
sommermåneder sit tidligere liv
spejlet i nutiden.
MP 46
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Hartmann, Godfred:
Sig nu pænt goddag (1) (99.4)
Charmerende og under
holdende erindringer fra
København i 1920’erne. MP 89
De må gerne sige du (2)
– bind 1 (99.4)
Erindringer fra forfatterens
studietid i 1930’ernes
København, læreårene på
Gyldendal og tiden som
forlægger.
MP 302
Heinesen, William:
De fortabte spillermænd
– bind 1-2
Fabulerende roman fra
Thorshavn ved slutningen af
1800-tallet, om den musikalske
fantast Kornelius og hans tre
sønner.
MP 54
Helmuth, Frits:
Med mellemrum (99.4)
En stor skuespillers udvalgte
erindringer.
MP 474
Heltberg, Bettina:
Hvor der handles (96.72)
Erindringer fra et liv som
politikerhustru, bl.a. om
hendes oplevelse af magtkampen op til formandsopgøret
i Socialdemokratiet i 1992, hvor
hendes daværende ægtemand
Svend Auken blev væltet som
formand.
MP 446

Hemingway, Ernest:
Den gamle mand og havet
En gammel fisker i den
mexicanske havbugt får sit
livs største fisk på krogen. Det
bliver en kamp på liv og død,
en kamp der ikke kun handler
om fisken.
MP 165
Hemingway, Ernest:
Lys og mørk latter
En munter litterær parodi på
Sherwood Andersons berømte
roman »Mørk latter«. Hvor det
hos Anderson er negrene, er
det her indianerne, der
fremhæves som de ideale
amerikanere.
MP 15
Hemmer Hansen, Eva:
Den lykkelige hustru (1) – bind 1-2
Historisk roman om Christian
IV og hans mange problemer
som konge, ægtemand og far
og om hans yndlingsdatter
Eleonora Christines ægteskab
med Corfitz Ulfeldt.
MP 251
Den trofaste hustru (2) – bind 1-2
Leonora Christines ægteskab
er lykkeligt, men tiderne er
usikre. Intrigerne omkring
Christian 4.’s hof og senere
Frederik 3.’s kulminerer med, at
ægteparret sættes i fangenskab
på Hammershus.
MP 252
Hemmer Hansen, Eva:
Skandale i Troja
Krigen i Troja, som vi kender
fra Homers Iliaden, behandles
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underfundigt ud fra et
kvindesynspunkt med den
skønne Helena og hendes
søster Klytaimnestra som
hovedpersoner.
MP 207
Henrik, prins:
Skæbne forpligter (99.4)
Prins Henrik (f. 1934) fortæller
om sin barndom og ungdom.
Om familien og livet i Fransk
Indonesien, om karrieren i
fransk udenrigstjeneste i
London og om mødet med
prinsesse Margrethe og det
danske folk.
MP 398
Herriot, James:
Hvis blot de kunne tale
– bind 1-2 (99.4)
Med humor og kærlighed
fortæller Herriot om, hvordan
han som ung, nyudklækket
dyrlæge i 1930-40’erne
oplevede Yorkshires natur, dyr
og mennesker.
MP 218
Heyer, Georgette:
En adelsmand – bind 1-2
Kærligheds- og forviklingshistorie fra England i
begyndelsen af 1800-tallet.
Et forældreløst søskendepar
forlader deres hjem på landet
for at blive introduceret i
Londons fornemme kredse og
træffe deres værge.
MP 392

Holm, Gretelise:
Paranoia – bind 1-2
Det er ikke kun paranoia, en
kvindelig, dansk journalist er
virkelig forfulgt. Hun kontakter
en advokat, og snart er de
begge dybt involveret i en
uhyggelig sag.
MP 490
Holst, Hanne-Vibeke:
Thereses tilstand (1) – bind 1-2
Tempofyldt og levende roman
om en ung karrierekvindes
kamp for at få arbejde og
kærlighed til at hænge
sammen.
MP 480
Det virkelige liv (2) – bind 1-2
I 2. del af trilogien bliver den
ambitiøse tv-reporter Therese
mor, og det ændrer
fuldstændig hendes liv. MP 501
En lykkelig kvinde (3) – bind 1-2
I 3. del af trilogien om Therese
mister hun sin far, og ægteskabet med kollegaen Paul
knager. Under en reportagerejse forelsker hun sig i den
dansk-ungarske fotograf
Miklós Kovári.
MP 508
Holst, Kirsten:
De unge, de rige og de smukke
Et stenrigt dansk-argentinsk
ægtepar slår sig ned på en
herregård i Jylland for at nyde
deres otium. Men så sker der
en række mord. Den fraskilte
lægesekretær Birgitte indblandes i opklaringen. MP 237
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Holst, Kirsten:
Dødens dunkle veje
Tidl. kriminalassistent Høyer er
taget til vestkysten for at forske
i sin slægt. Da der sker et mord
i nærheden, bliver han helt
naturligt inddraget.
MP 305
Holst, Kirsten:
I al sin glans og herlighed
Kriminalassistent Høyer er
deprimeret efter sin kones død
og siger ja til at tage til Gran
Canaria, hvor en ung svensk
kvinde er forsvundet. MP 373
Holst, Kirsten:
Når det regner på præsten
Kriminalroman fra en dansk
provinsby, hvor en ung pige
bliver voldtaget og myrdet.
Dagen efter findes byens
sognepræst død på kirkegården. Politifolkene Høyer
og Therkelsen får en hård nød
at knække.
MP 373
Holt, Anne:
Det der er mit
Barsk norsk krimi om en
psykopatisk morder med flere
børns liv på samvittigheden.
Kriminalassistent Stubø søger
hjælp hos en kvindelig jurist og
psykolog. Hun er også enlig
mor … Under opklaringen
vokser sympatien mellem
hende og Stubø.
MP 505

Huth, Angela:
Pigerne fra byen – bind 1-2
Tre piger fra London melder
sig i 1941 til landbrugsarbejde i
Dorset. Da de rejser et år
senere, er både de og
værtsfamilien blevet meget
klogere og måske også
lykkeligere.
MP 428
Huxley, Elspeth:
Flammetræerne i Thika
– bind 1-3 (99.4)
Erindringer om forfatterens
nybyggertilværelse på
familiens kaffefarm i Kenya
omkring 1. Verdenskrig. MP 274
Hæstrup, Jørgen:
Grænseløs tilværelse (99.4)
Den senere besættelsestids
historikers erindringer om sine
lykkelige drengeår i Viborg
1909-23.
MP 214
Høeg, Ole:
Da Santa Sabina mistede
sin uskyld (99.4)
Ole Høeg fortæller om sin og
sin hustrus tid som bofaste
italienere i en lille uberørt
landsby i Sabinerbjergene –
indtil de moderne tider holder
deres indtog.
MP 225
Høeg, Ole:
Doktorens fem synder – bind 1-2
Krimi fra en østjysk provinsby
i 1920’erne. Da den gamle
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distriktslæge dør af strykninforgiftning, kommer hans unge
kompagnon under mistanke. I
selvforsvar må han forske i den
gamles liv for at finde et motiv
og en morder.
MP 238
Høeg, Ole:
Frækt kup i Vatikanet – bind 1-2
Kriminalroman, hvori et dansk
rejseselskab bliver indblandet i
et tyveri af et uvurderligt maleri
fra Vatikanets pinakotek.
Kommissær Bergamascos
berømte næse får snart færten
af et spor.
MP 216
Høeg, Ole:
Til Rom (47.57)
Forfatteren, der har boet
mange år i Italien, fortæller om
stort og småt fra ’den evige
stad’, om historie og arkitektur,
kunst, litteratur og mennesker.
MP 269
Ibsen, Kai:
Den kinesiske tråd
– bind 1-2 (99.4)
Spændende og farverige
erindringer om en dansk
familie, der gennem tre
generationer (1910-46) har
haft Kina som deres andet
fædreland.
MP 267
Jacobsen, Benjamin:
Midt i en klunketid (1)
Humoristiske skitser fra en
usædvanlig københavnsk

families begivenhedsrige liv i
slutningen af 1800-tallet. MP 62
Bedstemor går igen (2)
Fortsættelsen af ’Midt i en
klunketid’.
MP 320
Jacobsen, Benjamin:
Glade dage i Kronprinsessegade
Muntre anekdoter fra
forfatterens barndomshjem i
1890’ernes København. MP 178
Jacobsen, Jørgen-Frantz:
Barbara – bind 1-2
Roman om en livslysten
præstekones dramatiske liv på
Færøerne på Frederik 5.’s tid.
MP 98
James, P.D.:
Døde nattergale – bind 1-3
Kriminalroman fra et engelsk
hospital, hvor først én, siden
en anden sygeplejeelev dør
under mistænkelige
omstændigheder. Kriminalkommissær Adam Dalgliesh
tilkaldes.
MP 309
James, P.D.:
Indviet til mord – bind 1-3
Kriminalkommissær Adam
Dalgliesh står over for en af
sin karrieres mærkeligste
sager, da en minister og en
vagabond begge findes med
overskåret hals i en kirke.
MP 395
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Jarlskov, Flemming:
En kvindesag? – bind 1-2
Krimi med den småfede
privatdetektiv Carl Kock. Hans
venindes veninde bliver udsat
for telefonterror, og hele
kvindegruppen slår kreds om
hende.
MP 361

Jensen, Albert Gabriel:
Den svenske kusk
Under svenskekrigene bliver en
svensk fenrik indkvarteret hos
en gårdmandsenke på
Holbækegnen. Efter krigen
vender han tilbage og gifter
sig med hende.
MP 472

Jensen Kjærgård, Peder:
De Hjermeslev bønder – bind 1-2
Roman fra adelsvældets tid om
fæstebønder og deres opstand
mod herremanden, modigt
ledet af Skipper Klement.
MP 304

Jens Henrik Jensen:
Kællingen i Krakow
Hæsblæsende spændingsroman om en CIA-agent på en
farlig Mission i Polen. MP 473

Jensen Kjærgård, Peder:
De fattiges paradis – bind 1-2
Skildrer livet på en fattiggård i
Jylland med portrætter af
tidens sociale tabere,
’lemmerne’.
MP 183
Jensen Kjærgaard, Peder:
Goddag igen – bind 1-2
Da Bertel vender hjem fra
Amerika, mødes han med
megen mistænksomhed, men
finder til sidst en fredelig
tilværelse i sit hjemsogn ved
Store Vildmose.
MP 198
Jensen, Aggi:
Baggårdsbørn har også drømme
(99,4)
Erindringer fra en fattig og
farlig barndom i 1930’ernes
København.
MP 472

Jensen, Johs. V.:
Himmerlandshistorier – bind 1-3
En klassiker i den danske
litteratur.
MP 49
Jensen, Johs. V.
Kongens fald – bind 1-2
Romanen, danskerne kårede
som århundredets bedste.
Om bondestudenten Mikkel
Thøgersen og hans konge,
Kristian 2., hvis skæbner
strejfer hinanden flere gange i
løbet af deres brogede og
dramatiske liv.
MP 191
Jensen, Karoline:
Jomfru Jensens erindringer
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra et langt,
lykkeligt liv som ansvarlig for
madlavning og husførelse i
private hjem, på godser og i
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ambassader i både Danmark
og udlandet.
MP 122

vil det gode, men meget
går galt …
MP 484

Jensen, Martin:
Eske Litle
Underholdende krimi fra
Middelalderens Assens.
Mordet på en fremmed
handelsmand sætter byfoged
Eske Litle og sergeant Bane
på en svær opgave.
MP 481

Jessen, Ida:
Sommertid
I 1960’erne flytter Christa ind i
et særpræget hus med sin
lærde og maniske far Leo og
sin datter Dorrit med sine
ensomme lege. Ved hinandens
hjælp klarer de livets
genvordigheder.
MP 453

Jensen, Thit:
Kongen fra Sande
Storbonden Hans Yngvar kører
julenat sin æreløse søns lig
hjem over heden. Undervejs
går han i rette med sin Gud,
fordi han ikke har tugtet
sønnen.
MP 191
Jepsen, Erling:
Kunsten at græde i kor
Grotesk roman fuld af gravsort
humor om en familie i et
sønderjysk landsogn i
1960’erne. Faren driver en lille
købmandsbutik, men optræder
også ved begravelser sammen
med sin 11-årige søn. Sammen
kan de to rigtigt få sorgen til at
rulle …
MP 498

Johansson, Elsie:
Glasfuglene (1)
En god gammeldags, velskreven roman om småkårsfolk i 1930-45. Fortælleren er
pigen Nancy, der er en god
iagttager.
MP 491
Forårsblomsten (2)
Fortsættelsen af ’Glasfuglene’
handler om, hvordan Nancy
og hendes familie oplever de
hårde tider 1940-43 og om den
unge piges længsler efter
kærlighed og et liv uden for
den lille bygd.
MP 499
Nancy (3) – bind 1-2
I de første år efter farens død
kæmper Nancy og hendes mor
for at overleve, men en dag
låser de barndomshjemmet af
og flytter til byen, hvor et helt
nyt liv åbner sig.
MP 507

Jessen, Ida:
Den der lyver
En læge køber praksis i
Himmerland uden at tage
sin kone med på råd. Han

27

ndl.p65

27

07-01-2004, 10:13

Jonshøj, Ole
Rindende vand: en huslæge
fortæller – bind 1-2 (99.4)
Forfatteren (f. 1914) ser
tilbage på 38 års virke som
praktiserende læge i Jylland i
en tid, hvor der var meget
tættere kontakt mellem en
læge og patient.
MP 316
Juul, Ole:
De røde enge
Om unge frihedskæmpere i
modstandsbevægelsen i
Danmark 1940-45.
MP 51
Kennedy, Lena:
Maggie – bind 1-3
En ukuelig kvindes liv i et af
Londons fattigkvarterer, fra
1920’erne til 1960’erne. MP 327
Khader, Naser:
Khader.dk
Naser Khader kom 11 år
gammel fra en syrisk landsby
til Istedgade i København.
Et brat kulturskifte! Men han
klarede sig godt, blev student
og senere bl.a. radikalt medlem
af Folketinget.
MP 477
Kiehn, Ellen:
Den store damekaffe
Søndagsbesøgene hos mormor
og mostre i den store Østerbrolejlighed i 1920’erne giver
fortælleren og hendes søster
indblik i voksenverdenens

skærmydsler. Pigerne holdes
udenfor, men har lange ører …
MP 368
King, Stephen:
Dolores Claiborne – bind 1-2
Hvad skete der for 30 år siden,
da Dolores Claibornes mand
døde under den totale
solformørkelse? Da der
indtræffer et nyt dødsfald på
Little Tall Island, får beboerne
omsider forklaringen. MP 378
Kirk, Hans:
Fiskerne – bind 1-2
Roman om livet i en
indremissionsk fiskerkoloni i
Vestjylland og brydningerne
mellem denne og den øvrige
befolkning.
MP 51
Kirk, Hans:
Skyggespil (99.4)
Lysende skildring af det tabte
land, barndomsårenes verden,
set med kunstnerisk klarhed af
den modne forfatter.
MP 83
Kjædegaard, Lars:
Som man råber
Claus og Neja er kommet ud af
deres stofmisbrug og har købt
en forfalden campingplads i
Nordsjælland. De trives, men
en lokal bagmand har andre
planer med området … MP 455
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Klitgaard, Mogens:
Ballade på Nytorv
Roman fra 1766 – et bevæget
år i Københavns arresthus’
historie. Et trekantsdrama
mellem arrestforvareren,
hans kone og en ung, naivt
idealistisk præst udvikler sig
næsten til en farce.
MP 59
Korch, Morten:
Affæren i Mølleby
Borgmesterens store planer
om et nyt byggeri i provinsbyen Mølleby trues fra mange
sider af rænker og svig.
MP 215
Korch, Morten:
Den grimme fragtmand.
Fortællinger der har været
bragt som føljeton i ’Ugens
Nyheder’ 1917 og 1918. De
handler om, at kærligheden og
en ren sjæl altid sejrer til sidst,
selv om det ser sort ud
undervejs.
MP 393
Korch, Morten:
Fløjtespilleren – bind 1-2
I efterladte papirer i sin afdøde
mors hus finder fløjtespilleren
Martin Vest forklaringen på,
hvorfor hans far måtte flygte og
overlade sin opfindelse til den
lumske direktør Hvid. MP 441

Korch, Morten:
Fru Sara på Enø
Sociale konflikter i det lille
ø-samfund er ved at ødelægge
skolelærerens ægteskabelige
lykke, men problemerne løses
til slut.
MP 420
Korch Morten
Fruen på Hamre – bind 1-2
På sin fars dødsleje lover
Bente, arving til slægtsgården,
at gifte sig med den flotte, men
udsvævende Gorm. Samlivet
bliver en kamp, indtil en gåde
afsløres …
MP 223
Korch, Morten:
Fynsk humør
Muntre smånoveller fra
folkelivet på Fyn i gamle dage.
MP 195
Korch, Morten:
Klokkekilden – bind 1-2
En hestehandler, som i sin
ungdom bliver uretfærdigt
beskyldt for brandstiftelse,
må hele livet slås med
omgivelsernes mistro. MP 313
Korch, Morten:
Manden på Brusholm – bind 1-2
Den unge Jørgen Ruse
overtager den ansete, men
vanrøgtede slægtsgård
Brusholm og får dermed
mange problemer at kæmpe
med.
MP 194
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Kpomassie, Tete-Michel:
En afrikaner i Grønland (46.7)
En ung afrikaner var i mange
år fascineret af Grønland og
kom endelig dertil i 1963.
Uhøjtideligt og morsomt
fortæller han her om mødet
med en helt anden kultur og
dens mennesker.
MP 266
Kruuse, Jens:
Min hat sidder skævt (99.4)
Uhøjtidelige erindringsforskydninger og anekdoter fra
familiekrøniken. Jens Kruuse
har rejst meget, og hvor han
end har været, har han oplevet
noget.
MP 131
Kruuse, Jens:
Min lykkelige barndom (99.4)
Muntre erindringer fra en
barndom i mellemkrigstidens
Odense. Faderen var en af
byens matadorer, men til
forskel fra de andre var han
radikal.
MP 86
Kynde Sørensen, Jytte:
I en anden verden (48.671)
I 1988 bosatte forfatteren
(f. 1936) og hendes mand sig i
Guatemala. I bogen fortæller
hun om livet og hverdagen og
sammenligner muntert og
tankevækkende de to vidt
forskellige kulturer.
MP 348

Ladegaard, Anna:
Arvtagerne – bind 1-2
Slægtsroman 1900-1983 fortalt
af fire generationer af kvinder,
bosat i England, Frankrig og
Danmark med verdenskrigene
som centrale begivenheder.
MP 243
Ladegaard, Anna:
Drømmen om … – bind 1-2
Et ungt københavnsk ægtepar
fra et intellektuelt miljø flytter
til Vendsyssel, men drømmen
om det lille hus på landet
udvikler sig til lidt af et
mareridt.
MP 224
Ladegaard, Anna:
Günthers anden verden – bind 1-2
En venlig, lidt passiv ung
mand arver sin fars antikvarboghandel og lever stille i
bøgernes verden, men lidt efter
lidt trænger virkeligheden
sig på …
MP 212
Ladegaard, Anna:
Her på bjerget – bind 1-2
En dansk bibliotekar flytter til
en andalusisk bjerglandsby.
Hun trives, men der skal en
naturkatastrofe til, før tilflyttere
og fastboende finder sammen.
MP 291
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Ladegaard, Anna:
Hvor var Hannah Jacoby?
– bind 1-2
En dansk kvinde på vej hjem
fra en kz-lejr efter befrielsen
oplever en kort, lykkelig
kærlighedsaffære i et udbombet hus i Hamburg. MP 40
Ladegaard, Anna:
Uden for sæsonen – bind 1-2
En moden kvinde indleder på
en ferietur et kærlighedsforhold, der helt forandrer
hendes tilværelse.
MP 70
Lagerlöf, Selma:
Kristuslegender
I legendens form fortæller den
store svenske forfatter om
Jesu liv og gerninger. Jesus er
sjældent selv hovedperson;
hans væsen og handlinger
opleves af vidt forskellige
mennesker.
MP 109
Lang, Maria:
Dør om dør med døden
En ung, velhavende advokat
findes død i sin dyre lejlighed i
Stockholm. Selvmord bliver der
sagt, men det tror kriminalkommissær Christer Wijk
ikke på …
MP 123
Lang, Maria:
Morderen lyver – bind 1-2
Alt ånder tilsyneladende idyl,
da en gruppe universitetsfolk

holder ferie på en svensk ø.
Men under overfladen ulmer
erotiske forviklinger, og en dag
findes en ung kvinde dræbt …
MP 263
Lang, Maria:
Mord på teatret – bind 1-2
Kriminalroman om mordet på
en berømt operasangerinde,
der medvirkede i en
forestilling på det smukke
Drottningholmsteater ved
Stockholm.
MP 55
Larsen, Erik Otto:
Så længe jeg lever
Kriminalroman om en kvindelig
arkitekt, der tilfældigt møder
den mand, der voldtog hende
som barn. Hun hvirvles ind i et
livsfarligt spil med seksuelle
drifter og overspændt
religiøsitet.
MP 386
Lauesen, Marcus:
Far – den rige vandring
Kærlig skildring af forfatterens
fars slidsomme liv som husmand i Sønderjylland; som ung
deltog han i krigen i 1864, efter
genforeningen i 1920 dør han,
mæt af dage.
MP 148
Lauesen, Marcus:
Mor
Forfatteren fortæller om sin
mor og hendes liv, så dybt
forbundet med Sønderjyllands
historie.
MP 77
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Lauring, Palle:
Borger Alexandre – bind 1-2
Under den fine, blankpolerede
overflade gemmer antikvitetshandler Alexandre egenskaber,
som afsløres, da han
indblandes i dramatiske
begivenheder under den
franske revolution.
MP 273
Lauring, Palle:
Elisabeth af Danmark
Roman om Christian 2.’s unge
dronning Elisabeth, der måtte
dele kongens gunst med hans
elskerinde Dyveke.
MP 5
Le Carré, John:
En perfekt spion – bind 1-4
En engelsk spion har gjort sig
usynlig. I sit skjul fortæller han
om sit liv. Parallelt følges
efterretningstjenestens forsøg
på at finde ham.
MP 381
Lennox, Judith:
De mørkøjede piger – bind 1-3
Roman om tre piger med vidt
forskellig baggrund, der som
børn i 1960 indgår et ’blodsøsterskab’. Læseren følger
dem gennem de næste 18 år.
Der sker meget, men venskabet
holder.
MP 493
Lessing, Doris:
En god nabos dagbog – bind 1-2
En forkælet kvindelig journalist

kommer ud i en midtvejskrise,
og for første gang i sit liv
engagerer hun sig i at hjælpe
et medmenneske, en gammel,
syg kone i Londons slum.
MP 285
Levin, Ira:
Et kys før døden – bind 1-2
En ung ærgerrig amerikaner,
tager på en meget snedig måde
livet af sin veninde, da hun er
ved at blive en belastning for
hans fremtid.
MP 255
Levinsen, Niels:
Forelsket i bedstemor (99.4)
Journalist Niels Levinsens
(1915-1987) erindringsglimt fra
en begivenhedsrig periode, da
han som 5-årig boede hos sine
bedsteforældre i Københavns
bedre kredse.
MP 307
Lidman, Sara:
Multebærlandet – bind 1-2
Om fire fattige husmænd og
deres familier i et nordsvensk
sogn omkring 1930.
MP 253
Livbjerg, Birgitte:
Døtre og elskerinder (1) – bind 1-2
Livet i en stor familie med fem
børn i tiden op til 1917 med
både familiesammenhold og
klassemodsætninger. MP 240
Søstre og brødre (2) – bind 1-2
Mere om de fem søskendes liv,
nu med børn og ægtefæller i de
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magre år efter 1. Verdenskrig.
Med et levende billede af tidens
politiske strømninger. MP 245
Lodge, David:
Ordentligt arbejde – bind 1-3
Samfundssatirisk kærlighedsroman fra Thatcher-epokens
England. Hun er en venstreorienteret universitetslektor,
han en stokkonservativ
fabrikant.
MP 344
Lundgaard, Lars:
Manden der styrtede ned
Den lille provinsbys nye
kvindelige kriminalkommissær
skal som sin første opgave
opklare mordet på kommunens
personalechef.
MP 203
Lurie, Alison:
Fremmede forhold – bind 1-3
Under et studieophold i
London forelsker en
midaldrende amerikansk
børnebogsekspert sig – stik
mod alle planer – i en
landsmand og ingeniør, der
slet ikke er intellektuel. MP 272
Lyneborg, Elisabeth:
Præster er osse mennesker
Selvbiografisk roman om en
kvindelig præsts hverdag på
godt og ondt i et moderne
dansk betonbyggeri.
MP 199

Lyngby Jepsen, Hans:
Else med en engels ansigt
Dokumentarisk beretning om
mordet på fire fattiglemmer,
den såkaldte Hedehus-bande, i
Vendsyssel i 1841, og om den
efterfølgende retssag. MP 324
Lyngby Jepsen, Hans:
Et bedre forår – bind 1-2
Roman om forfatterens mor,
der efter en fattig barndom i
København og på landet i
Vendsyssel gifter sig til bedre
kår, men ikke oplever megen
lykke i familielivet.
MP 179
Løn, Anne Marie:
Dværgenes dans – bind 1-2
Dværgen, organist Tyge
Willhof-Holm, er 9. barn og
yngste søn af lensherren til
Willhofsgave. Han fortæller om
sin slægt i fire generationer til
1921, hvor han som den eneste
af de 9 gifter sig.
MP 426
Mahmoody, Betty:
Ikke uden min datter
– bind 1-3 (99.4)
Beretning om, hvordan
forfatteren og hendes datter i
1984-86 blev holdt næsten som
fanger hos ægtemandens
familie i Iran, men havde held
til at flygte.
MP 360
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Mankell, Henning:
Hundene i Riga – bind 1-2
Kriminalroman. En lettisk
politimajor findes myrdet, og
politikommissær Wallander fra
Ystad sendes til Riga. Her
opdager han, at majoren var
med i en politisk undergrundsbevægelse, og af sympati
engagerer han sig i et
livsfarligt dobbeltspil. MP 463
Mann, Thomas:
Hans kongelige højhed – bind 1-2
Roman fra et lille tysk fyrstendømme i slutningen af 1800tallet. I centrum står Hans
kongelige højhed, prins
Klaus Heinrich med sit sært
uvirkelige offentlige liv. MP 39
Liza Marklund:
Nedtælling
Den svenske krimidronnings
roman om sprængstofattentater i Stockholm. MP 482
Marsh, Ngaio:
Ferie blandt forbrydere – bind 1-2
Kriminalroman fra et slot i
Sydfrankrig, hvor alle
tjenestefolkene er tidligere
mordere. En række mystiske
hændelser fører kriminalkommissær Alleyn til stedet.
MP 256

Martin, Valerie:
Mary Reilly
Psykologisk gyser efter R.L.
Stevensons berømte roman
’Dr. Jekyll og Mr. Hyde’. De
grufulde begivenheder i
Victoriatidens London genfortælles her af Dr. Jekylls
tjenestepige Mary.
MP 369
Martinson, Moa:
Kvinder og æbletræer – bind 1-2
Romanen følger to veninder fra
byens usleste kvarter og deres
liv i Sverige i begyndelsen af
1900-tallet. Ellen forbliver fattig
– Sally bliver gårdmandskone,
men ikke lykkelig.
MP 184
Martinson, Moa:
Livets fest – bind 1-2
Farverig folkelivsskildring fra et
svensk sogn i begyndelsen af
1800-tallet, i smeltediglen
omkring industrialismens
indtog.
MP 166
Maugham, W. Somerset:
Regn – bind 1-2
Noveller om mennesker, der af
den ene eller den anden grund
er havnet på Sydhavsøerne i
Stillehavet.
MP 104
McCourt, Frank:
Angelas aske – bind 1-2
Erindringer fra en irsk katolsk
barndom med elskelige, men
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håbløst fattige forældre. Midt i
slummen overlever de takket
være en ukuelig livsvilje,
humor og sammenhold. MP 457
McCullough, Colleen:
Tornfuglene – bind 1-5
Den store australske slægtsroman om familien Cleary,
bogen bag den kendte tv-serie.
I centrum står den utæmmelige
Maggie og hendes livslange,
umulige kærlighed til en
katolsk præst.
MP 325
MacLean, Alistair:
Drama på indlandsisen – bind 1-2
Et passagerfly med både helte
og skurke ombord tvinges til at
nødlande på Grønlands
indlandsis, midt i det store øde.
Og så kan kampen om
overlevelse begynde. MP 303
Michael, Ib:
Vanillepigen
Erindringsroman om en
drømmende og fantasifuld
drengs opvækst i Roskilde i
1940’erne og 1950’erne, om
hans forhold til den polioramte
søster og om onkel Viggo, der
stak til søs som ung.
MP 421
Michaëlis, Karin:
Mor
Erindringer om forfatterens
mor i hendes sidste leveår, da

hun ene af alle tror, at det var
et hjerteanfald, hendes datter
Harriet døde af.
MP 72
Michelsen, Ole:
Den dansende dæmon
Ole Michelsen, kendt fra tv’s
filmmagasin ’Bogart’, fortæller
om sit begivenhedsrige liv,
der i mange år var præget af
et alkoholmisbrug.
MP 492
Moberg, Vilhelm
Mands kvinde – bind 1-2
Roman om en svensk
bondekone, der bryder ud af sit
vaneægteskab for at følge den
mand, hun mod sin vilje er
kommet til at elske.
MP 33
Moltke, Else:
Fra herregård til kunstnerhus (1)
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra forfatterens
barne- og ungdomsår på
sjællandske herregårde og fra
ægteskabet med maleren
Harald Moltke.
MP 197
Livet er en gave (2)
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer om og portrætter af
nogle af de mange, bl.a.
malere, digtere og scenens
folk, som havde deres gang i
kunstnerparret Moltkes hjem.
MP 208
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Müller Madsen, Ingrid:
Julia – min mor – bind 1-2
Erindringer fra forfatterens
barndom i Århus først i 1900tallet med moderen Julia i
centrum. En historie om
kvindeundertrykkelse og
social nød.
MP 154
Møllehave, Johannes:
På myrens fodsti (99.4)
Erindringsglimt fyldt med både
alvor og megen humor, skrevet
af den kendte præst og
forfatter.
MP 130
Møllehave, Johannes:
Så forskellige sind (99.4)
Portrætter af kendte og
ukendte mennesker, forfatteren
har mødt i tidens løb. MP 187
Maage, Ole:
Levemand i Sibirien
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra et dramatisk
og begivenhedsrigt liv, der
strækker sig fra Monte Carlos
spillekasinoer til Sibiriens
ødemark før og under den
russiske revolution.
MP 129
Nexø, Martin Andersen:
En moder
En enke og hendes unge datter
flytter i 1800-tallet til en
landsby i Jylland, hvis
indbyggere af nøjsom almue

står i stærk kontrast til de tos
lette, overfladiske væsen. MP 8
Nexø, Martin Andersen:
Et lille kræ (99.4)
Erindringer om forfatterens
allerførste, drøje leveår på
samfundets skyggeside i
København. Bogen slutter, da
familien i 1877 flytter til
Bornholm.
MP 186
Nielsen, Carl:
Min fynske barndom (99.4)
Den store komponist fortæller
om sin lykkelige barndom og
opvækst og om sine første
oplevelser med musik. MP 88
Nielsen, Ebba:
Karen Kirstine – bind 1-4
Historien om en tjenestepiges
håbløse ungdomsforelskelse
og hendes liv som gift kone i
København 1850-1920. MP 268
Nielsen, Estrid:
Syv år i ingenmandsland
Forfatteren, født 1934 i Kina,
fortæller om, hvor svært det
var at vende hjem i 1946 og
møde et intolerant samfund.
MP 487
Nielsen, Jørgen:
Figurer i et landskab
Noveller fra landet om
indesluttede mennesker med
tragiske skæbner.
MP 143
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Nielsen, Torben:
Nitten røde roser
Kriminalroman om en trafikdræbt ung piges kæreste, der
vil hævne sig på de fire
personer i ulykkesbilen, og om
politiets arbejde for at hindre
hans planer.
MP 185
Niemi, Mikael:
Populærmusik fra Vittula
Herlig svensk bestseller, der i
en blanding af realisme, mytisk
fantasi og vanvittige skrøner
fortæller om en barndom og
opvækst i den yderste afkrog af
Nordsverige, hvor den nye
rockmusik virker som en
åbenbaring.
MP 497
Nilsson, Nils:
Det ukuelige hjerte – bind 1-2
Roman om snedkerens kone
Jenny, der trods mandens fallit
og sygdom og andre prøvelser
formår at holde sammen på
hus og hjem og de fire børn.
MP 204
Nilsson, Nils:
Høsten i hus – bind 1-2
Roman om et ung pars
opslidende arbejde og kamp
for at få deres egen jord, rydde
og opdyrke den. Men også om
kærlighed og solidaritet og
glæde over livet.
MP 268

Nilsson, Nils:
Dokken – bind 1-2
Skildring fra et københavnsk
skibsværft i 1930’erne, om den
klassebevidste arbejder og
hans modsætning, den
stilfærdige småborger. MP 18
Nørby, Ghita:
Mine egne veje (99.4)
Den kendte skuespiller (f. 1935)
fortæller om sit liv, sine mange
roller i film og på teatret, om
samarbejdet med instruktører
og om scenens store
personligheder, som hun har
mødt.
MP 433
Nørgaard, Lise:
Volmer – bind 1-2
Humoristisk roman om
skoletidens fandenivoldske
Volmer, der som voksen bliver
en magtfuld forretningsmand.
MP 81
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:
Mands minde (1) (99.4)
Direktøren for Ny Carlsberg
Fondet (f. 1945) fortæller om
sin barndom og opvækst under
trange kår i Vestjylland. MP 456
Riber Ret (2) (99.4)
Fortsættelsen af ’Mands Minde’
om ungdom, forelskelse og om
skolegangen i Ribe. For de to
bøger blev forfatteren hædret
med Boghandlernes Gyldne
Laurbær 2001.
MP 483
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Olesen Løkken, Thomas:
Klavs Bjerg og Bodil – bind 1-2
En østjysk husmandsfamilie
slår sig ned på vestkysten. Her
må de kæmpe mod både den
karrige jord og omgivelsernes
modvilje.
MP 4
Olesen Løkken, Thomas:
Pigen fra Vildmosen – bind 1-2
Roman om mosefogedens
Birthe og hendes barndom og
ungdom ved Vildmosen, til hun
som 21-årig bliver forlovet med
den mand, hun længe
hemmeligt har elsket. MP 176
Olsen, Erling:
Fra ælling til ugle – bind 1-2 (99.4)
Den tidligere minister og
formand for folketinget (f. 1927)
fortæller om sin opvækst og sit
begivenhedsrige akademiske
og politiske liv.
MP 430
Pagnol, Marcel:
Min fars store dag (1) (99.4)
Erindringer om den franske
forfatters tidligste barneår og
hans første sommerferier i
Provence.
MP 65
Min mors slot (2) (99.4)
Underfundigt fortæller Pagnol
videre om sine oplevelser i
Provence, nu sammen med den
jævnaldrende dreng Lili. MP103
De søde hemmeligheder(3) (99.4)
Den første forelskelse rammer
Marcel som 12-årig og er lige

ved at spolere et venskab, men
heldigvis falder skællene fra
hans øjne.
MP 160
Paludan, Jacob:
Søgelys – bind 1-2
Med stille humor og ironi
gør romanen op med
amerikanisme, feminisme og
andre moderetninger i
1920’ernes Danmark.
MP 28
Panduro Leif:
Rend mig i traditionerne
Med rablende humor skildres
generationskløften og
modsætningerne mellem
forskellige måder at leve på.
MP 153
Panduro, Leif:
Vinduerne
Roman om en livsuduelig
gymnasielærer, hvis tilværelse
får indhold og nyt liv, da han
bliver vindueskigger.
MP 47
Paretsky, Sara:
Ildprøve – bind 1-2
Krimi om opklaringen af en sag
om forfalskede aktier i et
dominikanerkloster i Chicago.
Privatdetektiv V.I. Warshawski
kommer i åben kamp med både
den lokale mafia og nogle af
den katolske kirkes autoriteter.
MP 399
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Pedersen, Knud Erik:
Puslinglandet – bind 1-2
Gennem en lille drengs
oplevelser skildres livet i et
nordjysk landsbymiljø under
besættelsen.
MP 312
Peters, Ellis:
Sankt Peters marked – bind 1-2
Middelalderkrimi. Under det
årlige marked i Shrewsbury
bliver en rig købmand myrdet,
og hans unge, smukke niece
står pludselig alene. Broder
Cadfael må forlade sin
fredelige urtegård og agere
detektiv, og han er ikke den
eneste, der kommer til hjælp.
MP 356
Pilcher, Rosamunde:
Karrusellen
En ung kvinde møder hos sin
kunstneriske tante i Cornwall
en maler, som hun forelsker
sig i, men han er tidligere
blevet skuffet i et kærlighedsforhold og tør ikke binde sig.
MP 362
Pilcher, Rosamunde:
Konkylie-samlerne – bind 1-5
I sin livsaften ser Penelope
Keeling tilbage på et langt liv.
Hun mindes forældre,
kærlighed, børn og venner.
En slægtsroman om en families
liv gennem tre generationer.
MP 319

Pilcher, Rosamunde:
September – bind 1-4
Under forberedelserne til et
stort bal i det skotske højland,
hvor familierne kender
hinanden godt, afdækkes
fortiden langsomt, og mange
skæbnetråde bindes endelig
sammen.
MP 376
Rosamunde Pilcher:
Vintersolhverv
Roman om mennesker,
der har oplevet tab og svigt,
men som hjælper og trøster
hinanden, så de kan fejre jul
med fortrøstning for
fremtiden.
MP 475
Pilgaard, Tove:
Brudstykker af et pigeliv (1)
Roman om Lones opvækst og
ægteskab i et fattigt østjysk
husmandsmiljø, hvis krav til
hende står i skærende kontrast
til hendes evner, der er mere
boglige end praktiske. MP 270
Modsætninger (2)
Da familien af økonomiske
grunde må flytte til byen, får
Lone endelig lejlighed til at
uddanne og udvikle sig. MP 271
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Plesner, Karen:
Sophie Amalie – bind 1-3
Historisk roman om Frederik
III’s dronning, der havde en
alvorlig del af ansvaret for
Leonora Christine Ulfeldts
årelange indespærring i Blåtårn.
MP 75
Pouplier, Erik:
Annesisses verden (1) – bind 1-2
Annesisse vokser op sammen
med en stor søskendeflok i et
fattigt hjem i en jysk provinsby i
1930’erne. Hendes solidaritet er
hos moren.
MP 227
Annessises vej (2) – bind 1-2
Farens nærighed og grebethed
af Martinus’ lære præger
Annesisses liv, men hun er
ukuelig og slipper ved egen
indsats fri af sit miljø. MP 228
Pouplier, Erik:
Den gamle mand i Provence
Munter roman om en gammel
storgangster, der slår sig ned
i en lille by i Provence for at
nyde sin alderdom. Han kan
dog ikke helt undslippe sin
fortid.
MP 205
Proulx, E. Annie:
Sidste nyt fra havnen – bind 1-2
Roman fra Newfoundland i
Canada. Efter sin kones død
vender en arbejdsløs journalist
tilbage til barndomshjemmet
med sine to små piger og sin
excentriske tante.
MP 434

Rachlin, Rachel og Israel:
16 år i Sibirien – bind 1-2 (99.4)
Et jødisk ægtepars beretning
om deres deportation fra
Litauen til et hårdt liv med tre
børn i Sibirien 1941-57. MP 299
Ramsing, Bob:
Græsk sommer (47.7)
Forfatteren, der er græsk gift,
fortæller historier fra Kreta og
Korfu, fra klostersamfundet på
Athos og om Smyrnas tragiske
skæbne.
MP 264
Rashid, Rushy:
Et løft af sløret
Forfatteren kom til Danmark
fra Pakistan som 4-årig. Hun
fortæller gribende om, hvor
svært det har været at tilpasse sig en ny kultur. MP 476
Rasmussen, Bent William:
Til venstre for Virum
Ondskabsfuld satire om
moderne mennesker, der tror,
de kan klare problemerne
gennem et 14-dages
medborgerkursus.
MP 56
Rasmussen, Bent William:
Uro udenfor
Noveller om mennesker der
længes efter at gøre oprør mod
et tomt liv, men som ikke rigtig
magter at gøre det.
MP 67
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Rasmussen, Gerhard:
Kaptajnen behøver ingen orlov
Roman om den farlige
demontering af to miner, der
under 2. Verdenskrig drev op
på den engelske kyst. Bygger
på en virkelig hændelse.
MP 112
Rasmussen, Gorm:
Skovmanden – bind 1-2
Historien om en særling,
Magnus Chr. Pedersen (f. 1912)
der i mange år strejfede rundt i
Silkeborg-skovene.
MP 248
Rasmussen, Nina:
Alene i Iran (48.217)
Utraditionelle rejseskildringer.
Forfatteren (f. 1942) fortæller
om sin rejse alene gennem
Iran i 1998 iført den påbudte
islamiske tilsløring.
MP 449
Rasmussen, Nina:
Som en albansk jomfru
– bind 1-2 (47.63)
Forfatteren til ’Alene i Iran’
fortæller om en spændende
rejse gennem Albanien midt i
1990’erne.
MP 445
Reintoft, Hanne:
Et liv – manges liv
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra Hanne Reintoft
(f. 1934) om 40 års socialt
arbejde blandt svigtede børn,
kriminelle, alkoholikere, syge

og kvinder og mødre i svære
livsomstændigheder.
MP 425
Remarque, Erich Maria:
Kammerater – bind 1-3
Roman om tre tidligere
frontkammerater, der i årene
efter 1. Verdenskrig forsøger at
skabe sig en tilværelse. MP 26
Rendell, Ruth:
Mord uden adresse – bind 1-2
Kriminalassistent Wexford skal
opklare mordet på en kvinde,
som ifølge de officielle personregistre sket ikke skulle
eksistere.
MP 226
Rendell, Ruth:
Nøglerne til gaden – bind 1-2
Mary Jago har opløst sit
parforhold og passer hus og
hund for slægtninge ved
Regent’s Park i London. Parken
er tilholdssted for mange slags
outsidere og kriminelle, der
griber ind i Marys liv. MP 419
Reumert, Rigmor:
Erindringer om Poul Reumert og
mit teaterliv – bind 1-2 (99.4)
Erindringer om barndom og
opvækst og om ægteskabet
med en stor skuespiller.
MP 206
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Riel, Jørn:
Cirkulæret og andre skrøner
Et cirkulære om at alle fangststationer skal nedlægges går
rundt i det nordlige Grønland.
Skrønerne følger reaktionerne
hos muntre gamle kendinge,
der modtager beskeden vidt
forskelligt.
MP 374
Riel, Jørn:
Den fede hvide Tuan
Desillusionerede og forbitrede
noveller fra Sydøstasien om
menneskers dumhed, ondskab
og afstumpethed.
MP 105
Riel, Jørn:
En arktisk safari
Overstadige, muntre løgnehistorier fra det arktiske. I
titelnovellen møder de faste
beboere en hoven lady, der vil
på moskusjagt.
MP 167
Riel, Jørn:
En fortælling hvoraf man får
et smukt ansigt (1)
Vorherres rævefælde (2)
Det første af altings fest (3)
Muntre fortællinger fra
Canadas arktiske egne – blandt
eskimoer, indianere og
pelsjægere. Fortælleren er
Agojaraq, en halvblods dreng
med en umiddelbar opfattelse
af sin omverden.
MP 311, MP 334, MP 335

Rifbjerg, Klaus:
Den kroniske uskyld – bind 1-2
Romanklassiker om to unge
mænds møde med det andet
køn, og om hvor svært det er at
blive voksen.
MP 45
Ringsted, Henrik V.:
Lille dreng med trillebånd (1)
(99.4)
Barndomserindringer fra
Østerbro i København i
begyndelsen af 1900.
MP 53
Det forsvundne trillebånd (2)
(99.4)
Forfatterens gensyn med
Østerbro efter mange år som
journalist i udlandet.
MP 141
Roulund, Grete:
Kenya – bind 1-2 (48.478)
Frontberetning fra det danske
ulandsarbejde i Afrika. Om de
udsendte Danidafolk og deres
møde med de indfødte i Nairobi
og ude i landet.
MP 275
Rung, Otto:
Fra min klunketid – bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra København fra
omkring 1880 til minister
Albertis fald 1910.
MP 71
Rung, Otto:
Retfærdighedens kiosk – bind 1-2
Noveller fra miljøet omkring
Domhuset i Købehavn. MP 35
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Røjel, Jørgen:
Kæft, trit og retning
– bind 1-2 (96.71)
En sabotørs beretning om sin
deltagelse i modstandskampen
under den tyske besættelse af
Danmark.
MP 298
Sackville-West, Vita:
Efter al lidenskab
Efter 70 års ægteskab med
vicekongen af Indien bliver
Lady Slane enke. Som 88-årig
kan hun endelig vælge at leve
efter sine egne værdinormer –
til sine børn og svigerbørns
store misbilligelse.
MP 357
Salerno, Nan F. og
Rosa Vanderburgh:
Shamanens datter – bind 1-5
Historien om en indianerkvindes liv ved de store søer i
Canada 1897-1967 og samtidig
skildringen af hendes stammes
undergang. Hvem skal nu
overtage den medicinske
viden, hun har fået i arv?
MP 332
Salminen, Sally:
Katrina – bind 1-3
Den smukke, ombejlede
gårdmandsdatter forlader sit
finske hjemland for altid, da
hun forelsker sig i en bonde fra
Åland. Alene blandt fremmede
må hun her kæmpe for at holde
hjemmet oppe.
MP 32

Sandemose, Aksel:
Tjærehandleren
Roman om en mand, der i ly af
en borgerlig stilling lever som
tyv og ægteskabssvindler.
MP 241
Sayers, Dorothy:
Peter Wimseys hvedebrødsdage
– bind 1-2
Kriminalroman om et mord,
begået lige akkurat der, hvor
lord Peter Wimsey skulle have
holdt hvedebrødsdage. MP 125
Scherfig, Hans:
Den forsvundne fuldmægtig
Satire over vanemenneskets
afhængighed af den borgerlige
verdens bånd og disciplin.
Først i fængslet bliver den
pæne fuldmægtig Amsted
fuldkommen lykkelig.
MP 44
Schiøler, Anna Koch:
Kåregården – bind 1-3
Slægtsroman fra 1800-tallets
danske bondeland. Nye ideer
og bevægelser trænger frem.
Gennem pigen Hanne væves
to vidt forskellige familiers
skæbner sammen.
MP 342
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Seidelin, Anna Sophie:
Barndommen – de lange år (1)
(99.4)
Oversætteren og fortælleren
Anna Sophie Seidelin (f. 1913)
fortæller om sin barndom på
Amager til hun som 12-årig
flyttede til Nykøbing F. MP 409
De unge år – (2) – bind 1-2 (99.4)
2. del af erindringerne om
årene 1928-40: Gymnasietiden
i Nykøbing F., studieårene
ved Københavns Universitet
i den bevægede tid op til
2. Verdenskrig og giftermålet
med præsten Paul Seidelin.
MP 442
Selinko, Annemarie:
Desiree – bind 1-4
I dagbogsform lader forfatteren
silkehandlerdatteren fra
Marseille fortælle om sin
brogede ungdom under
revolutionen, om forholdet til
Napoleon og om sit liv som
dronning af Sverige.
MP 234
Shute, Nevil:
Deres lykkes land – bind 1-2
En landflygtig tjekkisk læge
møder sin skæbne i en engelsk
pige, da de sammen forsøger
at redde to menneskeliv i en
australsk dal.
MP 261
Shute, Nevil:
Fem sorte høns – bind 1-2
En gruppe europæiske kvinder
drives som krigsfanger rundt i
det japansk-besatte Malaya

under 2. Verdenskrig. Efter
krigen vender en af dem tilbage
for at lede efter sin
redningsmand.
MP 217
Shute, Nevil:
Formynderen – bind 1-2
En lille London-mekaniker må
pludselig afbryde sin stille
tilværelse for at tage på en
eventyrlig færd til Stillehavet.
Han skal sikre en arv for en
slægtning.
MP 279
Shute, Nevil:
Pastorale – bind 1-2
Kærlighedsroman fra
2. Verdenskrig om forholdet
mellem en ung RAF-flyver og
en lotte på en flyvestation i
England.
MP 250
Simenon, Georges:
Fru Maigrets veninde
Kriminalroman om en parisisk
bogbinder, der mistænkes for
mord, men reddes, takket være
fru Maigret, der giver sin mand
et afgørende fingerpeg. MP 246
Simenon, Georges:
Min ven Maigret
Kommissær Maigret løser en
kriminalgåde på den smukke
sydfranske ø Porquerolles,
hvor en myrdet Middelhavsvagabonds sidste ord var
»Min ven Maigret«.
MP 76
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Sjöwall, Maj og Per Wahlöö:
Roman om en forbrydelse 1-10:
Den berømte svenske krimiserie med et samfundskritisk
perspektiv og politikommisær
Martin Beck. De ti bøger kan
læses hver for sig:
Roseanna (1) – bind 1-2
En ung kvinde myrdes på
en udflugtsbåd på Göta Kanal.
Politiets første problem
bliver at finde ud af, hvem
hun var.
MP 68
Manden som gik op i røg (2)
En ugebladsjournalist med
Østeuropa som speciale er
forsvundet i Budapest. MP 94
Manden på balkonen (3)
En sindssyg seksualmorder
har flere småpigers liv på
samvittigheden. Martin Beck og
hans kolleger må arbejde om
kap med tiden, inden han slår
til igen.
MP 107
Endestation mord (4) – bind 1-2
Ni mennesker bliver i en sen
nattetime mejet ned med
maskinpistol i en stockholmsk
bus. Et 16 år gammelt mord
inddrages i den møjsommelige
opklaring.
MP 111
Brandbilen som forsvandt (5)
– bind 1-2
Under en brand i en
faldefærdig ejendom i
Stockholm omkommer flere
mennesker, blandt dem en
tidligere kriminel.
MP 118
Strisser, strisser (6) – bind 1-2
En kendt finansmand myrdes
for åbent tæppe på en
restaurant i Malmø.

Opklaringsarbejdet afslører
kynismen i storfinansens
forretningsmetoder.
MP 139
Den afskyelige mand (7)
– bind 1-2
En tidligere politikommisær
myrdes brutalt, mens han
ligger på hospitalet – en
politimand, viser det sig, med
en blakket fortid …
MP 53
Det lukkede rum (8) – bind 1-2
Efter skilsmisse og sygeorlov
stilles politikommissær Martin
Beck over for en tilsyneladende
klassisk mordgåde.
MP 159
Politimorderen (9) – bind 1-2
To mennesker er forsvundet:
En midaldrende, fraskilt kvinde
og en 19-årig dreng, der uden
egen skyld er blevet fanget i
politiets krydsild.
MP 173
Terroristerne (10) – bind 1-3
Martin Beck og hans kolleger
skal forsøge at forhindre en
international terroristgruppes
planlagte attentat på en
amerikansk senator på officielt
besøg i Stockholm.
MP 180
Skjoldborg, Johan:
En stridsmand
Roman om en fattig husmandsfamilies slid med opdyrkning af
de magre jorder i Vestjylland
sidst i 1800-tallet, og om den
gryende husmandsbevægelse.
MP 189
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Skjoldborg, Johan:
Lene
Roman om en forældreløs,
handicappet piges tilværelse i
et jysk landsogn i slutningen
af 1800-tallet.
MP 145
Skjoldborg, Johan:
Sara
Da tjenestepigen Sara forelsker
sig i gårdmandssønnen
Anders, får hun at føle,
hvad klasseforskellene ved
begyndelsen af 1900-tallet kan
betyde.
MP 288
Soya, C.E.:
De udødelige
Noveller, der vittigt og
ondskabsfuldt, men også
forstående, skildrer den
menneskelige naturs mange
afskygninger.
MP 2
Soya, C.E.:
Min farmors hus – bind 1-2
Roman om livet i et
københavnsk hjem i
klunketiden set med et barns
ubarmhjertige øjne.
MP 42
Spanheimer, Lone:
Saltvand i mine øjne: en rejse på
det åbne hav (48.3)
Beretning om en begivenhedsrig sejltur som passager på et
fragtskib til Afrika.
MP 417

Stagetorn, Merethe:
Forsvarsadvokaten (99.4)
Den kendte forsvarsadvokat
(f. 1942) causerer solidarisk
over sit arbejde som beskikket
forsvarer for sigtede i sager
om narkotika, drab, sex, vold
og berigelse og siger samtidig
sin mening om varetægtsfængsling og retssikkerhed.
MP 454
Stangerup, Helle:
Diamanter er dydens løn
Humoristisk, satirisk kriminalroman om en søskendeflok på
fire i makaber indbyrdes
konkurrence om, hvem der har
de bedste evner for at føre
slægtens tradition for svindel
og bedrag videre.
MP 144
Stangerup, Helle:
Sankt Markus Nat – bind 1-2
Adeligt kvindeliv i 1500-tallets
Danmark, med Ide Munks
datter Mette Rosenkrantz i
centrum, fra hun fødes Sankt
Markus nat, til hun tredive år
senere lever som enke og mor i
den religiøse brydningstid ved
reformationen.
MP 353
Stangerup, Helle:
Stedfar – bind 1-2
Isnende skildring af lasternes
hæslighed bag facaden i
romanen om den rige
forretningsmand, der har
samlet familien omkring sit
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dødsleje i strandvejsvillaen,
hvor arvingernes griske
slagsmål om rovet tager fart.
MP 401
Steensen-Leth, Bodil:
Jomfru Fanny – bind 1-2
Romanbiografi om Fanny
Enger (1805-81), måske datter
af Christian VIII. Hun levede
hele sit liv i respektabel
fattigdom i Åbenrå, skiftevis
elsket og frygtet for sin
synskhed.
MP 345
Steinbeck, John:
Dagdriverbanden
Humørfyldt skildring af en flok
lediggængeres sorgløse
tilværelse i Californien. MP 69
Steinbeck, John:
Perlen
Genfortælling af en gammel
mexicansk historie om en
indianer, der finder en stor
perle, som ændrer hans
tilværelse.
MP 84
Stenbæk Jensen, Grete:
Thea (1)
En solid, jysk husmandspige
kommer i huset hos et nazistægtepar i krigens sidste år, og
bagefter hos en fin familie i
København.
MP 308
Dagen lang (2)
Thea har arvet sin mors stejle
og kontante sind. Det får hun

brug for, da hun ved morens
død vender hjem for at få det
lille husmandssted til at løbe
rundt.
MP 329
Ud af stedet (3) – bind 1-2
Theas liv med mand og datter
og hårdt arbejde på
husmandsstedet op gennem
1950’erne og 1960’erne. At
hun tager fabriksarbejde er
kun ét blandt mange
traditionsbrud.
MP 330
Med tiden (4) – bind 1-2
Den vestjyske saga om
husmandsparret Thea og Ejner
føres til ende med beskrivelsen
af deres liv efter Danmarks
indtræden i EF.
MP 331
Stilling, Herman:
En dreng ved navn Herman (1)
(99.4)
Den kendte malers muntre
erindringer fra sin barndom på
Københavns Nørrebro. MP 174
En ung mand ved navn Stilling (2)
(99.4)
Herman Stilling fortæller om
årene på Kunstakademiet 194651, om forskellige job, højskole
og tiden i Paris.
MP 88
Strandgård, Ole:
Særlingens testamente – bind 1-2
Krimi fra en jysk provinsby.
Museumsinspektøren på det
lille provinsmuseum arver den
lokale landsbytosse og finder
en myrdet kvinde camoufleret
som moselig.
MP 389
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Strange, Helene:
Priergårdsslægten (1) – bind 1-2
Slægtsroman om Nordfalstersk
bondeliv i 1800-tallet.
MP 96
Inger Prier (2) – bind 1-3
Inger Priers USA-ophold blandt
danskere og amerikanere og
hendes hjemkomst til
Priergården.
MP 169
Söderholm, Margit:
Driver dug, falder regn (1)
– bind 1-4
Slægtsroman fra en stor gård i
Nordsverige i begyndelsen af
1800-tallet.
MP 305
Al jordens herlighed (2) – bind 1-3
Datteren Lisbet må – for
slægtens og gårdens skyld –
gifte sig med en tidligere
forsmået bejler.
MP 314
Söderholm, Margit:
Gylden høst (1) – bind 1-3
Svensk bondemiljø er rammen
om kærlighedshistorien om
den fattige Anders, der elsker
arvingen til sognets rigeste
gård.
MP 219
Livets krone (2) – bind 1-2
Anders er blevet husbond, men
ondskabsfuld sladder forfølger
ham.
MP 220
Söderholm, Margit:
Provstens datter – bind 1-3
Provstens datter følger
kærligheden og trodser alle
normer i det svenske

landsbysamfund, da hun gifter
sig med en ung bonde. MP 340
Søeborg, Finn:
Sådan er der så meget – bind 1-2
Satire over ministeriel
sendrægtighed i historien om
Momberg, der har opfundet en
sensationel gasbrænder, som
burde sikre ham økonomisk
resten af livet.
MP 177
Søeborg, Finn:
Udvalgte fortællinger
Humoristiske noveller om
barokke og uforståelige
situationer, der pludselig kan
opstå, når mennesker taler
forbi hinanden.
MP 22
Søeborg, Finn:
Vi har det jo dejligt.
Forfatteren flygter fra den
forjagede storby ud på landet
og finder lykken blandt jævne
og originale mennesker.MP 341
Sønderby, Knud:
Forsvundne somre (04.6)
Essays og skitser, som
stilfærdigt og smukt skildrer
Danmark og danskere. MP 132
Sønderby, Knud:
To mennesker mødes
En studerende og en
ekspeditrice forelsker sig,
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men deres vidt forskellige
forudsætninger medfører,
at de må skilles.
MP 52
Søndergaard, Ludvig:
Helsilke – bind 1-3
En drengs opvækst i et fattigt
hjem, hvor moderen kæmper
for at holde sammen på det
hele.
MP 61
Søndergaard, Ludvig:
Kun en æske tændstikker
– bind 1-3
En række kvindeskæbner
knyttes sammen af arbejdsfællesskabet på en tændstikfabrik.
MP 19
Sørensen, Knud:
En tid (1)
Lavmælt skildring af livets
gang i et lille nordjysk sogn
under krigen, oplevet af
drengen Jakob, som registrerer
en række fortielser uden at
forstå dem.
MP 423
En befrielse (2)
Livet går sin gang under
besættelsen i det nordjyske
sogn, hvor den nu 13-14 årige
Jakob langsomt og besværligt
får øjnene op for de realiteter,
der omgiver ham.
MP 447

Sørensen, Knud:
Naboskab
Noveller om mennesker i et
jysk landsbysamfund, hvor de
nye tider ikke har bragt megen
lykke med sig.
MP 347
Tan, Amy:
Klub Held og Glæde – bind 1-2
Fire kinesiske kvinder flygtede
i 1949 til San Francisco.
Romanen skildrer konflikterne
mellem dem og deres døtre,
der forsøger at tilpasse sig den
amerikanske kultur.
MP 359
Tan, Amy:
Køkkengudens hustru – bind 1-4
En gammel kinesisk kvinde
sidder i Californien og fortæller
sin datter om de snoede og
skæbnesvangre veje, der førte
hende fra et traditionelt
kvindeliv i Kina til moderne
tider i USA.
MP 350
Tarp, Lotte:
Det sku’ nødig hedde sig (99.4)
Skuespilleren Lotte Tarp
(f. 1945) fortæller om sin
omtumlede barndom så fuld af
fortielser. Om opvæksten på
børnehjem, hos bedsteforældre
og på kostskole. Først som
30-årig erfarer hun, at hendes
far var en tysk soldat. MP 350
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Teglers, Hans Edvard:
Kæmp for alt, hvad du har kært
(96.71)
16 år gammel blev forfatteren
involveret i modstandsbevægelsen. Han var med i
BOPA og senere i Holger
Danske og blev eftersøgt af
både Gestapo og de danske
myndigheder.
MP 138
Tetzlaff, Marie:
Katarina den Store
– bind 1-2 (99.4)
Ud fra breve og dagbøger
tegner forfatteren et billede af
den russiske kejserinde
Katharina II (1729-1796) og
hendes mange elskere. MP 391
Thomas, Rosie:
En leg med livet – bind 1-2
En kvindelig læge tager med på
bjergbestigning til Mount
Everest, fordi hun er forelsket i
turens leder. En roman om
kærlighed og livsfarlig
bjergbestigning.
MP 488
Thomsen, Knud H.:
Den irske præst – bind 1-2
Humoristisk roman fra den
irske modstandskamp 1919,
hvor en lille beskeden pater i
Dublin meget mod sin vilje
ender som folkehelt.
MP 280

Thomsen, Knud H.:
Klokken i Makedonien – bind 1-2
Humoristisk roman fra det
besatte Grækenland under
2. Verdenskrig, hvor fire mænd
begiver sig ud på en farefuld
færd over grænsen til
Makedonien for at hente en
stjålet kirkeklokke.
MP 470
Thorgaard, Jørgen:
Familien – bind 1-3
Dramatisk slægtshistorie om
en nordjysk bondefamilie
1915-75. Med hensynsløse
metoder kæmper sønnerne
sig opad i forretningsverdenen
og fortsætter samtidig
forældrenes strid med den
lokale godsejer.
MP 196
Tin, Hjalte og Nina Rasmussen:
Held og lykke – bind 1-3 (48.7)
Spændende og anderledes
rejseskildring af et dansk par,
der med deres to små børn
kørte på motorcykel gennem
Sydamerika.
MP 296
Trier Mørch, Dea:
Vinterbørn – bind 1-2
Roman om kvinder på
Rigshospitalets fødegang, om
børnene, familierne og om det
fællesskab, der opstår imellem
kvinderne. Illustreret med
forfatterens træsnit.
MP 119
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Trollope, Joanna:
Den nærmeste familie – bind 1-2
Tab og forandring er nøgleord i
denne skildring af et stort
familielandbrug i 1990’erne.
Dagligdagen levner ikke plads
til følelsesmæssige hensyn,
men da to familiemedlemmer
dør næsten samtidig, tvinges
de efterladte til at tage både
fortid og nutid op til revision.
MP 407
Trollope, Joanna:
Den spanske elsker – bind 1-2
Da den knap 40-årige, ugifte
rejsebureauejer Frances svigter
sin tvillingesøsters familiejul i
en engelsk landsby til fordel for
en forretningsrejse til Sevilla,
sætter det en kædereaktion i
gang.
MP 390
Trollope, Joanna:
Mændene og pigerne – bind 1-2
James og Hugh er i tresserne
og har 25 år yngre hustruer.
Aldersforskellen virker større
og større, og deres hverdag
ændrer sig, selv om alder ikke
betyder noget i ægte
kærlighed.
MP 371
Trollope, Joanna:
Præstens kone – bind 1-2
Efter 20 år som præstekone i et
engelsk landsogn med veldefinerede pligter tager Anna
Bouverie fat på den

utaknemlige opgave at
tilfredsstille sine egne ønsker
og behov.
MP 382
Troyat, Henri:
Mit livs løgn
Paris under 2. Verdenskrig. En
ung mand angiver sin søsters
elsker, der er modstandsmand,
til tyskerne. Det forgifter resten
af hans liv.
MP 315
Turéll, Dan:
Mord i mørket – bind 1-2
Kriminalroman fra Københavns
Vesterbro, hvor en freelance
journalist ved et tilfælde bliver
involveret i opklaringen af en
række mystiske mord. MP 301
Turéll, Dan:
Vangede billeder (99.4)
Dan Turéll fortæller af karsken
bælg om alt, hvad han har set,
hørt, oplevet, tænkt, lugtet og
følt, og om folk, han har kendt,
især i barndommens Vangede.
MP 161
Twain, Mark:
Noveller
Vittige og underfundige
noveller, især om forfatterens
oplevelser som ung guldgraver
i Nevada.
MP 170
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Undset, Sigrid:
Ida Elisabeth – bind 1-2
Efter et ulykkeligt ægteskab
møder Ida Elisabeth en ny
mand, men hun tør ikke tro på
lykken og vælger at leve for
sine børn.
MP 101
Undset, Sigrid:
Jenny – bind 1-2
Roman om en ung kunstner,
hendes venner og kærester i
Rom og hjemme i Norge i
forrige århundrede. Og om
hendes kamp for personlig
frihed over for samfundets
snæversyn.
MP 115
Undset, Sigrid:
Våren – bind 1-2
Efter en ulykkelig barndom
møder Thorkild kærligheden,
men tør han tro på, at Rose
virkelig elsker ham, eller gav
hun blot efter for hans frieri i
et øjebliks svaghed?
MP 254
Valvanne, Birgitte:
Indien var mit hjem
– bind 1-2 (48.23)
En danskfødt ambassadørfrues
muntre, uhøjtidelige erindringer
fra Indien. Om mødet med
ufatteligt rige maharajaer, men
også om almindelige
menneskers daglige liv og
om landets kultur.
MP 157

Vercors:
Havets stilhed
Under 2. Verdenskrig
indkvarteres en ung tysk
officer hos en fransk kunstner
og hans niece. De to møder
ham med en mur af tavshed,
men det er svært, for han er
både kultiveret og idealistisk.
MP 257
Vine, Barbara:
Svovlbryllup – bind 1-2
En ung plejehjemsassistent,
Jenny, får et nært forhold til en
gammel kvinde, der betror
hende en kærlighedshistorie,
som på mange måder er Jenny
særdeles vedkommende …
(Forfatteren skriver også under
navnet Ruth Rendell). MP 437
Walker, Mary Willis:
Det røde skrig – bind 1-2
Kriminalreporter Molly Cates
har udgivet en bog om en
dødsdømt seriemorder. Da en
kvinde myrdes netop som
beskrevet, starter Molly selv en
efterforskning …
MP 415
Waller, Robert James:
Broerne i Madison County
Et tilfældigt møde mellem
fotografen Robert og
landmandskonen Francesca
udvikler sig på fire dage til et
uforglemmeligt kærlighedseventyr. Hun har familie, så de
må skilles, men de glemmer
aldrig hinanden.
MP 415
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Waltari, Mika:
En fremmed kom til gården
– bind 1-2
Vi er på landet i 1930’ernes
Finland. Gårdmandskonen har
søgt en forvalter, meget mod
sin mands ønske, og
begivenhederne udvikler sig
dramatisk …
MP 21
Walters, Minette:
En velbevaret hemmelighed
– bind 1-2
Kriminalroman. Efter at
Phoebes mand forsvandt, har
hun boet sammen med to
veninder på sin herregård. Der
sladres, og helt galt bliver det,
da liget af en mand findes på
gårdens område.
MP 404
Wassmo, Herbjørg:
Dinas bog – bind 1-3
Købmandsdatteren Dina vokser
op i Nordnorge i 1800-tallet
uden sin mor, hvis død Dina
gøres ansvarlig for. Fra at være
et afvist og uelsket barn
udvikler hun sig til en
kompromisløs og magtfuld
kvinde.
MP 366
Wassmo, Herbjørg:
Vejen at gå
Dokumentarisk skildring af
en norsk families flugt fra
Nordnorge over fjeldene til
Sverige i 2. Verdenskrigs
sidste år.
MP 403

Weldon, Fay:
Støvbold – bind 1-2
Et ungt ægtepar realiserer
drømmen om det lille hus på
landet. Hun bliver gravid, men
nabokonen, der går for at være
en heks, driver sit spil med mor
og barn.
MP 258
Wesley, Mary:
En tvivlsom affære – bind 1-2
Romantisk og tragikomisk
historie om et højst
mærkværdigt og ekcentrisk
ægteskab blandt engelske
godsejere i årene efter
2. Verdenskrig.
MP 363
Wesley, Mary:
En ubeslutsom pige – bind 1-2
30-årige Poppy er netop blevet
svigtet af sin drønnert af en
samlever, da hendes far dør.
Under begravelsen og i tiden
derefter lærer Poppy en masse
nyt om verden, faderen og sig
selv.
MP 408
Wesley, Mary:
Et med tapetet – bind 1-2
London 1942. 17-årige Juno har
netop taget afsked med
barndommen – moderen, to
ældre legekammerater og sin
mødom – da krigen sender
hende ud på en gård på landet,
hvor hendes kvaliteter endelig
kommer til deres ret.
MP 418
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Wesley, Mary:
Ikke en af den slags piger
– bind 1-3
Som 60-årig ser en kvinde
tilbage på sit liv som
eksemplarisk, dydsiret hustru
for sin pæne, kedelige mand –
og sit livslange kærlighedsforhold til en anden.
MP 337
Wesley, Mary:
Kærlighed og kogekunst
– bind 1-2
Med humor og opfindsomhed
klarer en enlig mor sin
økonomi ved at arbejde som
kogekone og luksusluder. Men
det er svært at holde
professionerne adskilte, for i
det finere borgerskab florerer
sladderen.
MP 367
Widding, Lars:
Lykkejægerne (1) – bind 1-2
Roman om en gruppe svenske
håndværkere, der i 1847 lokkes
til Californien for at finde
guld.
MP 247
Guldfeberens folk (2) – bind 1-2
Om svenske udvandreres liv i
Californien omkring 1850 og
om sammenstød mellem hvide
og indianerne, der skånselsløst
fordrives fra deres land. MP 276
Ilden og asken (3) – bind 1-2
Gennem tilbageblik på et langt,
dramatisk liv blandt svenske
emigranter i Californien
skildres Sophie Hogmans
sidste dage under jordskælvet i
San Francisco i 1906. MP 289

Wied, Gustav:
Fortællinger – bind 1-2
Morsomme og satiriske
noveller.
MP 140
Willett, Marcia:
Fremtids håb (1) – bind 1-2
1. del af Chadwick-trilogien om
tre børn der efter forældrenes
død i Afrika i 1957 flytter ind
hos deres bedstemor på det
lille herresæde The Keep i
Devon.
MP 504
Trygge rammer (2) – bind 1-2
2. del af Chadwick-trilogien
følger børnene på deres videre
vej i livet med uddannelse,
kærlighed og rejser. Huset i
Devon er stadig det trygge
udgangspunkt.
MP 510
Nye mål (3) – bind 1-2
I 3. del af trilogien dør den
elskede bedstemor Freddy, og
Fliss er nu overhoved på The
Keep. Mole er faldet til i den
engelske flåde, og Susanna er
gift og nybagt mor.
MP 511
Willett, Marcia:
Huset på heden – bind 1-2
Huset ligger smukt, men
ensomt langt ude i Cornwall.
Det ejes af enken Maudie,
og der går meget i svang
omkring hende. Kan man lide
Pilcher og Binchy, vil man føle
sig i godt selskab med Marcia
Willet.
MP 494
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Willumsen, Dorrit:
Marie – bind 1-2
Romanbiografi om Marie
Grozholtz (1761-1850), kendt
som Madame Tussaud. Under
den franske revolution måtte
hun hjælpe sin onkel med at
tage dødsmasker af adelens
afhuggede hoveder. Senere
skabte hun sit berømte
vokskabinet i London. MP 283
Willumsen, Dorrit:
Suk hjerte – bind 1-2
Københavnsk slægtsroman
1900-80 fortalt i erindringsglimt
af tre generationer af kvinder:
Alice (f. 1940), hendes mor
Elisabeth og hendes mormor
Cathrine.
MP 262
Winge, Mette:
Grønt mørke – bind 1-2
En koldtidsroman. Direktøren
for en stor virksomhed myrdes,
og kriminalinspektør Karen
Brandes tilkaldes. Ingen i
ledelsen har rent mel i posen,
og lyssky affærer med
forgreninger til udlandet
spiller ind.
MP 380
Winge, Mette:
Novemberlys – bind 1-2
En klunketidsroman – om en
københavnsk familie, der har
flere skeletter raslende i
skabene. Den foregår i et sølet,
provinsielt København med
store sociale forskelle. MP 318

Winge, Mette:
Skriverjomfruen – bind 1-2
Forfatterinden Charlotta
Dorothea Biehl (1731-88)
skriver kort før sin død en ny,
afslørende udgave af sine
erindringer. Dem er der mange,
der gerne vil have fat i. MP 290
Wolden-Ræthinge, Anne ’Ninka’:
En familie og dens dronning
(99.94)
På baggrund af interviews
portrætterer Ninka den danske
kongefamilies medlemmer med
hovedvægt på deres
karakteregenskaber og
familiens indbyrdes relationer.
MP 400
Wolden-Ræthinge, Anne ’Ninka’:
På isflagen: 17 Ninka-portrætter
om livserfaring og alderdom
(99.1)
Eigil Knuth, Henny Harald
Hansen, Otto Krabbe, Poul
Hartling, Erik Andreasen, Aage
Dons, Anker Jørgensen, Arthur
Miller, Anna Sophie Seidelin,
Flemming Juncker, Piet Hein,
Erhard Jakobsen, Børge Birch,
Erling Schroeder, Ingmar
Bergman, Frode Jakobsen og
Anna Kjems. Har været trykt i
’Politiken’ 1981-1994.
MP 414
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Woolrich, Cornell:
Den falske brud – bind 1-3
I 1880 finder en velhavende
ungkarl fra New Orleans sin
udkårne. Hun viser sig at være
en amoralsk svindlerske, der
kun er ude efter hans penge.
MP 326

Zola, Émile:
Therese Raquin
Roman fra 1800-tallets
Frankrig. Et ungt par begår
mord for at få hinanden. De
afsløres ikke, men må gennemleve opslidende kampe med
deres indre dæmoner.
MP 12

Wulff, Hilmar:
Vejen til livet – bind 1-4
Bredt anlagt skildring af polske
sukkerroearbejderes liv på
Lolland i begyndelsen af
1900-tallet, om hvordan de lidt
efter lidt bliver accepteret af
danskerne.
MP 114

Zweig, Stefan:
Kaleidoskop – bind 1-2
Den store tyske forfatters
noveller fra tiden omkring
1. Verdenskrig skildrer
menneskesindets afgrunde.
MP 113

Wynd, Oswald:
Den fremmede fugl – bind 1-2
I 1903 forelsker en ung skotsk
pige sig i en japansk
adelsmand, men må leve som
hans konkubine. Han tager
også deres søn fra hende. I
trods og fortvivlelse udvikler
hun sig til en selvstændig og
dygtig forretningskvinde.
Bogen bag tv-serien
’Under ingefærtræet’. MP 370
Zebitz Nielsen, Paul:
Når den, man elsker, dør
En personlig beretning om
sorgen over at miste sin hustru
gennem 27 år, og om at
overvinde sorgen.
MP 506

Zweig, Stefan:
Skaknovelle – Leporella
To noveller. Om en tilfældig
østrigsk emigrant, der besejrer
verdensmesteren i skak. Og
om en kokkepige, der forguder
sin herre så højt, at hun begår
mord for hans skyld.
MP 80
Ørum, Poul:
Det 11. bud
Johs. Bernt lever et lykkeligt
familieliv, indtil han en dag
indhentes af sin fortid og
oplever, hvor farligt det er at
leve efter det 11. bud: Alt er
tilladt, bare det ikke bliver
opdaget.
MP 188
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Ørum, Poul:
Sidste flugt
Roman om en forbryders
mislykkede flugt fra fængslet.
MP 41
Ørum, Poul:
Ulveleg
Farverig og dramatisk roman,
der foregår blandt rakkere på
Viborgegnen omkring 1800.
Tegner et rystende billede af
et stykke næsten ukendt
Danmarkshistorie.
MP 242
Aabye, Karen:
Det skete ved Kisum bakke (1)
Fruen til Kejsergården (2)
– bind 1-2
Vi, der elsker livet (3)
– bind 1-2
Stort anlagt herregårdsroman
fra 1800-tallet. Romanen, der
er i tre dele, følger en almuedrengs lange vej til klavervirtuos.
MP 3, MP 10, MP 11
Aabye, Karen:
Grevinden af Bagsværd (99.4)
En biografi om Angelica
Ewans, født Pierri (1870-1914)
og hendes omskiftelige
tilværelse. Fra en fattig
opvækst over et liv i rigdom og
ødselhed til fornedrelse i
armod og druk i stadig søgen
efter kærlighed.
MP 393

Aabye, Karen:
Grønne horisonter
Trods titlen foregår romanen i
København. Den bygger på
begivenheder i forfatterens
(f. 1904) egen nære familie.
MP 364
Aakjær, Jeppe:
Da lampen tændtes
Historier fra Jylland i
slutningen af 1800-tallet om
især de dårligst stillede i
samfundet.
MP 175
Aalbæk Jensen, Erik:
Perleporten – bind 1-2
Roman fra et landsogn i
Vendsyssel i tiden lige før
2. Verdenskrig. Der er stærke
modsætninger mellem de
indremissionske og de
verdslige, og ungnazismen er
begyndt at røre på sig. MP 97
Aamund, Jane:
Colorado drømme – bind 1-2
Et tilfældigt møde mellem to
midaldrende, gifte mennesker,
danske Ane og amerikanske
Bob, udvikler sig til et
lidenskabeligt kærlighedsforhold med voldsomme
konsekvenser for dem selv
og deres familier.
MP 402
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Aamund, Jane:
Den grønne port (1)
– bind 1-2 (99.4)
Erindringer fra tremmeseng til
brudeskammel. Forfatteren og
journalisten (f. 1936) fortæller
om sin barndom med en
patriarkalsk far, en vestjysk
stille mor og et helt galleri
af farverige familiemedlemmer.
MP 424
Den hvide verden (2) (99.4 )
Jane Aamund fortæller om sine
mænd, børn, kærligheden og
de mange mennesker, hun har
mødt på sin vej. Titlen hentyder
til oplevelser i sygehusverdenen i forbindelse med
hendes kræftsygdom. MP 466
Aamund, Jane:
Klinkevals (1) – bind 1-2
Humoristisk roman om
forfatterens fars familie: Den
skrappe, men gæve Juliane
og hendes ægtemænd og
brogede familieliv i et
arbejdermiljø i på Københavns
Christianshavn i 1880’erne.
MP 322

Juliane Jensen (2) – bind 1-2
Den gæve Juliane fra
Christianshavn mister sin
mand og må klare tilværelsen
alene med sine fire drenge.
Et charmerende tidsbillede
fra 1890’ernes København.
MP 323
Oven vande (3) – bind 1-2
Vi følger Juliane Jensens søn
Joseph gennem en broget
karriere som sanger på Det
kongelige Teater, ægtemand og
som succesrig ejendomsmægler.
MP 351
Aamund, Jane:
Vesten for måne – bind 1-2
Hvor Jane Aamund i
’Klinkevals-trilogien’ (MP 322,
MP 323, MP 351) fortalte om sin
fars familie, fortæller hun her –
lige så underholdende og
charmerende – om sin mors
familie fra en gård i Lemvig.
MP 495
Aasberg, Jens:
Er hævnen sød?
Kriminalroman om en mand,
der er besat af tanken om at få
hævn over de tre unge mænd,
der brutalt slog ham ned og
sendte ham et halvt år på
sygehus.
MP 406
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