Med et glimt i øjet

Nesser, Håkan

Elleve dage i Berlin

Satirisk humor

Modtryk, 2016. - 345 sider

Pilgaard, Stine

Lejlighedssange
Samleren, 2015. – 220 sider

Underfundig roman om en ung kvinde,
der flytter ind i en andelsforening. Hun
skriver lejlighedssange, hvilket beboerne hurtigt finder ud af. Snart er hun
involveret i deres liv, og det kommer der
en række underholdende situationer
og sange ud af, lige fra julefrokosten til
generalforsamlinger og fællesspisning.
Hovedpersonen er den lidt uheldige
type, som fumler med sit eget liv og kærlighedsforhold, og romanen skildrer på
en lidt skæv måde kærlighedens mange
facetter, sammenhold og forskellige
livsepoker.

Læs også:
Stine Pilgaard

Min mor siger
Samleren, 2012.
167 sider

Øyehaug, Gunnhild

Undis Brekke
Gyldendal, 2016. – 138 sider

38-årige Undis Brekke er i sit livs krise.
Med en skriveblokering og et kuldsejlet
forhold i bagagen vender hun tilbage til
barndomsbyen til et job som lektor på
universitetet - lige i tide til at deltage i den
årlige julefrokost. Her bliver hun konfronteret med fortidens pinagtigheder og
dårlige minder, som hun ellers ihærdigt
har forsøgt at feje ind under gulvtæppet.

Underfundig og fabulerende roman om
Arne Albin Hektor Murberg, en mand i
30’erne, som mentalt er lidt langsom i
det efter en hjernekvæstelse. På sin fars
dødsleje får han at vide, at hans mor slet
ikke er død, men i virkeligheden stak
af til Berlin med en troubadour. Arnes
elleve dage i Berlin byder på forrygende
oplevelser, der involver en række skæve
og gakkede karakterer, der så sandelig får
sat fut under Arnes tilværelse.
Ringtved, Glen

Kings of Jutland
Gyldendal 2014. – 205 sider

Krimikomedie. Drengerøvs-roman om
de tre AaB-fans, Skipper, Ronny og Bo.
Da Skippers bil bliver totalsmadret, og
økonomien er lig nu, er gode råd dyre.
Med Ronnys sædvanlige tindrende logik
beslutter de sig for at røve en bank. Men
desværre går intet som planlagt, og snart
har de tre venner et par rigtige gangstere
lige i hælene. Med en halv million i tasken
går den vilde flugt over sjællandsk FCKland, hvor flere problemer venter de tre
fodboldnørder.

Bjerg, Sanne

Fejltagelsernes bog
Lindhardt og Ringhof, 2017. - 520 sider

Hjertevarm roman om den tidligere mesterskakspiller Vaclav Krakowiak, der betragter livet som et skakspil og er panisk
angst for fejl. Som det naturligste i verden
driver han derfor et agentur i Barcelona,
hvor han hjælper en række tvivlsomme
individer med netop at undgå at lave fejl.
Da en ung mand en dag tropper op på
Vaclavs dørtrin, bliver der vendt op og
ned på spillereglerne. Det uforudsigelige
tager over, og inden længe er Vaclav på
usikker grund og involveret i kidnapningen
af selveste Lionel Messi.
Tropper, Jonathan

Joes bog
Modtryk, 2016. - 333 sider

Satirisk feelgood roman om en forfatter,
der får problemer på halsen, da hans
lidt for genkendelige satiriske roman om
hjembyen Bush Falls og dens indbyggere
skaffer ham mange fjender på halsen,
men samtidig succes på stræberiske
Manhattan. 17 år efter udgivelsen må Joe
rejse ufrivilligt tilbage til Bush Falls for at
besøge sin hospitalsindlagte far. Det bliver
en tilbagevenden til fortiden, der byder
på mange overraskelser og ikke mindst
spørgsmålet om Joe overhovedet er
velkommen tilbage.

Svidt, Ole Rosenstand

Det bliver et nej tak herfra

nu tage alle tricks i brug for at få hende til
at glemme konkurrenten.

Byens Forlag, 2016. - 325 sider

Satirisk og humoristisk semikrimi i musikbranchen med tydelig karikatur af nogle
af de kendte personligheder, der fylder
den danske underholdningsscene. Da
den krukkede dommer fra et populært
talentshow bliver kidnappet, beslutter
journalisten Leo sig for at finde ud af,
hvad der er sket. Leo er netop blevet fyret
fra jobbet på musikmagasinet Beat, men
måske kan en afsløring af gerningsmanden skaffe ham jobbet tilbage og måske
endda Cavlingprisen? Egoerne er store i
jagten på de 15 minutters berømmelse.

McFarlane, Mhairi

I det øjeblik var jeg din
HarperCollins Nordic, 2017

Chick lit. Sød, sjov og romantisk komedie.
Rachel beslutter midt i et skænderi om
bryllupsplanerne at ophæve forlovelsen med sin kæreste gennem 13 år. Da
Rachel hører, at hendes ungdomskæreste Ben er flyttet til byen, bliver tingene
pludselig meget komplicerede. For Rachel
er ikke helt færdig med Ben, selvom han
tilsyneladende er lykkelig med sin smukke
kone og kun ser Rachel som en gammel
ven. Men ’Ben’ og ’ven’ matcher ikke
sammen i Rachels ordforråd, og hun har
ikke tænkt sig at opgive så let.

Læs også:

Uhrenholt, Mary

Forsby, Johan

Dåsemakrellen

Sønner af mænd
Politiken 2015.
261 sider.

Pinlige grin
Kennedy, Elle

Aftalt spil
(Off-campus ; 1)

Skriveforlaget, 2015. - 229 sider

Chick lit. Letlæst fortælling i stil med
”Bridget Jones’ dagbog”. I en sammenblanding af flashbacks og nutid hører vi
om unge Julies ret klodsede og pinlige
søgen efter sit livs kærlighed. Julie kommer hele tiden i problemer og galt af sted,
næsten uanset hvad hun begiver sig ud i,
hvilket der kommer nogle ret så komiske
situationer ud af. Men Julie tager ikke
tingene så tungt, og hendes skønne og
lidt naivistiske blik på tilværelsen er svært
at stå for.

Flamingo, 2016. – 354 sider

Chick-lit college-roman med masser af
hot romantik og en skøn humor. Hannah
er vild med Justin, men har ingen anelse
om, hvordan hun skal bære sig af med at
fange hans opmærksomhed. Kammeraten Garrett forslår, at hvis Hannah hjælper
ham med skolen, vil han hjælpe hende
med at gøre Justin jaloux. Men Garrett
falder med et brag for Hannah, og han må

Læs også:
Uhrenholt, Mary

Ostekartellet
EgoLibris, 2017.
253 sider

Hamberg, Emma

Brunstkalenderen
Aronsen 2009. – 385 sider

Humoristisk feel-good roman om tre
søstre, der må rejse hjem til gården for at
passe deres mor og 200 køer, da deres
far uventet dør. Lena lever det travle familieliv med mand og tre børn, millionæren
Åsa bor i en jetsetlejlighed midt i Stockholm, og Marie er single og bestyrer af
byens hotteste rockbar. De tre søstre har
ikke været så tætte siden barndommen,
og den uventede situation stiller deres
forhold i et nyt lys, hvor storbypigerne får
afprøvet helt nye talenter som bønder.
Jansson, Anna

Skæbnegudinden fra Salon d’Amour
Turbine, 2016. – 361 sider

Romantisk komedie. Angelika er frisør
i et lille svensk landsbysamfund, og
hendes frisørsalon er mødested for byens lidt skæve personligheder. Angelika
synes at have et talent for romantisk
matchmaking, hvilket der kommer både
sjove og overaskende historier ud af. At
få kærligheden til at slå gnister mellem
andre synes let for Angelika, men hvad
med hende selv? Måske er kærligheden
ikke så nem en størrelse endda.

Fielding, Helen

Bridget Jones’ baby
(Bridget Jones ; 4)

om psykiske lidelser i familien, selvmordstendenser i Sønderjylland og flere andre
temmeligt bistre emner.

Lindhardt og Ringhof, 2016. - 215 sider

Chick lit. Bridget Jones er single med fuld
fart på karrieren. Da hun opdager, at hun
er gravid, er der fifty-fifty chance for, at
hun ved, hvem faren er. En gravid 43-årig
er ikke sådan at spøge med, og trods
diverse gode råd fra singleveninderne, har
Bridget Jones bare ikke heldet med sig.
På sin sædvanlige lidt klodsede facon,
havner hun i akavede og pinlige situationer, hvor graviditetshormonerne bestemt
ikke gavner. ’Bridget Jones’ baby’ foregår
kronologisk set før seriens tredje del
”Bridget Jones: Vild med ham”.

Blendstrup, Jens

Luskefisefortællinger
Samleren, 2014. - 120 sider

Falske historier fra en sand barndom.
Humoren er sort i de gakkede og finurlige
hverdagsfortællinger fra forfatterens barndom i Risskov. I de små episoder fra Jens’
opvækst i 70’ernes forstad møder vi en
række spektakulære personligheder. Mød
bl.a. Klunke, Heino, Neger Thomas, Mumi
og lærerinden Fru Granat. Det skorter ikke
på hverken særegne eller skæve oplevelser set gennem lille Jens’ øjne, som alle
er fortalt med masser af sort humor og en
vis portion alvor.

ben. Nu skal alligatoren tilbage til Florida,
hvor den kommer fra. Det bliver en lang
og lettere vanvittig rejse, hvor ægteparret
får afprøvet ukendte sider af sig selv som
bankrøvere, statister i en Tarzanfilm og
bl.a. møder John Steinbeck.
Puértolas, Romain

Den utrolige historie om fakiren,
der sad fast i et IKEA-skab

Læs også:
Lind, Henriette

Læs også:

Nynnes dagbog
– det hele

Blendstrup, Jens

(Nynnes dagbog ; 1-3)

Slagterkoner og bagerenker
Samleren 2016. 420 sider

Politiken 2007.
761 sider

Sort humor

Ud at køre
med de skøre

Jepsen, Erling

Hickam, Homer H.

Gramhavet

Med Albert på bagsædet - en
næsten sand historie om en mand,
hans kone og hendes alligator

(Familiehemmeligheder ; 1)
Gyldendal, 2016. - 234 sider.

Kulsort og humoristisk. Dette er første
bind af Erling Jepsens planlagte syv
erindringsromaner. Med typisk Jepsenhumor tager han ikke blot sig selv og sin
familie, men hele Gram og Sønderjylland
under kærlig behandling. Gennem 33
kapitler fortæller Jepsen hylende morsomt

HarperCollins Nordic, 2016. - 383 sider

Sjov og finurlig roman om Elsie og Homer
i 1930’ernes West Virginia, som bringer
alligatoren Albert hjem til Florida i deres
Buick. Albert var en bryllupsgave til Elsie
fra en gammel flamme, men nu er Albert
blevet for stor – og glubsk efter Homers

Rosinante 2014. – 252 sider

Fantasifuld og yderst morsom roman med
den utrolige historie om en mand, en forelskelse og en mærkværdig overnatning i
IKEA. Indiske Ajatashatru Lavash Patel er
fakir med store drømme. Da IKEA har en
sømmåtte på tilbud, rejser han fra Indien
til Paris for at opfylde sit ønske. Det bliver
en vild rejse med forelskelse, falskmøntneri og overnatning i et IKEA-skab, der
pludselig er på vej til England!

Læs også:
Puértolas, Romain

Den lille pige der havde
slugt en sky så stor
som Eiffeltårnet
Rosinante 2015.
256 sider

Bergstrand, Mikael

Yogi i Østerlen
3. del af: Delhis smukkeste hænder
Modtryk, 2015. - 377 sider

Fritstående bog i den populære Indientrilogi. Humoristisk og varm fortælling
om den midaldrende, fraskilte og noget
desillusionerede Göran Borg, som efter
vennens, den karismatiske indiske guru
Yogis storslåede bryllup, vender tilbage
til Sverige. Da Yogi uventet dukker op,
kommer der igen fest og farve på Görans
tilværelse, og sammen tager de på en
oplevelsestur til Pomonadalen i Østerlen. Her morer Yogi sig kosteligt over de
underlige svenskere, deres mærkelige
traditioner og særheder.

ge personligheder, der tilfældigt støder ind
i hinanden. Receptionisten, præsten og
en farlig mand ved navn Morder-Anders
er en opsigtsvækkende trio, der sammen
danner en skæbnesvanger alliance med
meget få moralske skrubler. Alt kan ske,
og vil komme til at ske - også det mest
utrolige.

Læs også:
Jonasson, Jonas

Analfabeten der kunne
regne
Modtryk, 2013.
379 sider

Ingelman-Sundberg, Catharina

Med kup og kaffelikør
People´s Press, 2014. – 380 sider

Krimikomedie. ”En forbrydelse om dagen
holder fut i bagen”. Fem beboere keder
sig halvt fordærvet på ældrecenteret
Diamanten. Besparelser, dårlig mad, for
lidt motion og en gennemsyrende tristhed
præger ældrecenteret, og slænget bliver
enige om, at selv i fængslet må man have
det bedre. Derfor beslutter de sig for at
tage sagen i egen hånd. De skal begå en
forbrydelse og sørge for at blive dømt!
Med rollatoren i højeste gear er de tre
gamle snart på vej ud i lidt af en røverhistorie, der i den grad sætter kulør på
tilværelsen.

Jonasson, Jonas

Den hundredårige
der kravlede ud af vinduet
og forsvandt
Læs også:

Modtryk 2010.
372 sider

Bergstrand, Mikael

Delhis smukkeste
hænder
Modtryk 2012. - 363 sider

Bergstrand, Mikael

Tåge over Darjeeling
Modtryk 2014. – 376 sider

Jonasson, Jonas

Morder-Anders og hans venner
(samt en uven eller to)
Modtryk, 2015. - 298 sider

De skæve eksistenser ruller sig ud i fuldt
flor i denne komiske og satiriske roman
fra forfatteren bag ’Den hundredårige
der kravlede ud af vinduet og forsvandt’
(2010) samt ’Analfabeten der kunne
regne’ (2013). Jonas Jonasson har igen
skrevet en latterfremkaldende roman med
lumske vendinger, omhandlende tre uma-

Groen, Hendrik

Forsøg på at få noget ud af livet
- 83 1/4 årige Hendrik Groens hemmelige dagbog

Hovden, Magne

People’s Press, 2017. - 345 sider

Sameland

Humoristisk fortælling om at blive gammel på et plejehjem. Gennem et år fører
hollandske Hendrik Groen en dagbog
over hverdagens hændelser fortalt med et
glimt i øjet og masser af selvironi. For at
forsøde tilværelsen stifter han Gammelmen-ikke-død-klubben, som kommer ud
i forskellige penible situationer. Madlavning, golf og tai-chi er blot nogle af de
tiltag, klubben begiver sig ud i, ikke altid
med et heldigt udfald.

Modtryk, 2011. – 259 sider

Absurd teater. Roy og Leif er et par skæve
typer, der altid er på udkig efter en måde,
hvorpå de kan score kassen. De får
den lyse idé at etablere ”Sameland”, en
turistfælde, der skal sælge oplevelsen af
at være ægte og uforfalskede samer for
et døgn med alt, hvad det indebærer af
rensdyrfangst, joik, åndemageri og lejerbål.
Et mindre problem er, at makkerparret ikke
aner noget som helst om samisk kultur,
hvilket selvfølgelig resulterer i en hel del
absurde situationer.

Lårklappende
tragikomik
Backman, Fredrik

En mand der hedder Ove
People’s Press, 2013. - 357 sider

Holmqvist, Karin Brunk

Sirile gentlemen søges
Cicero, 2010. – 262 sider

Lun og underholdende. Alma er 79 og
Margit 81. Da kommunen vil ekspropriere
deres huse, må de midlertidigt bo på det
lokale plejehjem. Plejehjemslederen får
noget at se til, for de gamle damer sidder
ikke med hænderne i skødet, og de vender
op og ned på tingene, da de indrykker en
kontaktannonce. Godt nok ved de ikke
helt, hvad ”sirile” betyder, men det ser godt
ud, og nu venter de spændt på svar. Et
par ældre herrer bider på med masser af
ravage og morsomme situationer til følge.

Uforlignelig tragikomisk roman om 59årige Ove, der er enhver nabos værste
mareridt. For Ove er den krakilske type,
der klager over alt. Men Ove har det heller
ikke let. Han har lige mistet sin kone, og
nu er han ovenikøbet blevet fyret fra sit
arbejde, den sidste bid der var tilbage af
Oves identitet. Derfor beslutter han sig for
at gøre en ende på det hele. Men livet er
ikke færdigt med Ove, som får nok at se
til, da en ny familie og en skravlet herreløs
kat flytter ind i kvarteret.

Loe, Erlend

Enden på verden som vi kender den
Gyldendal 2016. – 276 sider.

I den sidste del i fortællingen om den
tragikomiske Doppler beslutter han sig
for at vende hjem. Men velkomstkomitéen udebliver, og der står endda et nyt
herrenavn på postkassen. Doppler flytter
ind i et fyrretræ i haven for at udspionere
sin familie og for at udtænke sit næste
træk, så han kan verfe konens nye kæreste ud af huset. Alt ender i tåkrummende
absurditeter og forviklinger, som kun en
person som Doppler kan være ophav til.

Læs også:
Loe, Erlend

Doppler
Gyldendal 2005.
175 sider

Loe, Erlend

Volvo lastvagnar
Læs også:

Gyldendal 2006.
234 sider

Backman, Fredrik

Britt-Marie var her
People’s Press, 2014.
380 sider

Læs også:

Rimminen, Mikko

Næsedag

Holmqvist, Karin Brunk

Turbine 2014. – 257 sider

Glimmerbøsserne

Backman, Fredrik

Cicero 2009. – 262 sider

Ting, min søn skal vide
om verden

Holmqvist, Karin Brunk

People’s Press, 2016.
175 sider

Potensgiverne
Cicero 2008. - 213 sider

Lindgren, Minna

Hellere død end dement
Jensen & Dalgaard, 2016. – 291 sider

Finsk komedie. Irma er en ensom midaldrende dame med kontaktbesvær. En dag
banker hun på den forkerte dør i den forkerte opgang og opdager først for sent, at
hun er gået galt i byen. Forfjamsket over
sin fejltagelse udgiver hun sig for at være
spørgeskemainterviewer for et bureau.
Irma gentager snart succesen og kommer
ud i mange bizarre situationer med sine
’forbrugerundersøgelser’.
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