
Riel, Ane: Slagteren i Liseleje 
Tiderne Skifter, 2013. - 255 sider 

 

Da den aldrende Judith inviterer Liselejes tre lokale alkoholikere 

hjem til fin middag, er det med stor forundring, at de takker ja. 

Judith bliver et dejligt bekendtskab for de tre forhutlede mænd, 

men Judith har sin helt egen manipulerende og grusomme plan 

med dem. 

 
 
Skyggebjerg, Jacob: Vor tids helt 
Gladiator, 2013. - 252 sider 

 

Jacob vokser op som en ener i en dysfunktionel familie på 

Horsensegnen på kanten af loven og i blandingsmisbrug. I Kø-

benhavn oplever han en stor - men uigengældt - kærlighed til 

studiekammeraten Carina. 

 

 

 
Suchanek, Jonas: Do danska 
Gyldendal, 2014. - 165 sider 

 

Historien om "drengen", der flygter fra Prag til Danmark med sin 

mor, bror og stedfar. Om livet i Sandholmlejren og om den bar-

ske opvækst i Aalborg med korporlig afstraffelse, forældrenes 

overdrevne alkoholforbrug samt et eskalerende stofmisbrug. 

 

  
Uthaug, Maren: Og sådan blev det 
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 205 sider 

 

En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse 

op i Sønderjylland. Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager 

derfor som voksen tilbage til barndommens land for at finde fa-

milie. 
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Caruana, Stephanie: Smerten selv 
Rosinante, 2013. - 377 sider 

 

Den nyansatte psykolog i Rigspolitiet, Mickey Liebermann, bliver 

sat på efterforskningen af et meget makabert drab. Offeret viser 

sig at have været styret af sin trang til sex og dominans og det 

fører dem på sporet af en sadistisk morder. 
 
 
 
Ejner, Claus: Hjertet der faldt i søvn 
Biblioteket Øverste Kirurgiske, 2014. - 71 sider 

 

Digte. Energiske og sproglegende digte, der sætter et kritisk lys 

på det moderne menneskes liv og samfundsforhold. 

 

 

 

 
Flensted-Jensen, Elisabeth: Kystsanatoriet 
Tiderne Skifter, 2013. - 123 sider 

 

Sansemættet fortælling, som i korte prosastykker fortæller om 

en oprørsk piges opvækst i 1950'erne og 1960'erne i et stærkt 

kristent miljø, præget af skyld, skam og ensomhed. 

 

 

 
Gjessing, Signe: Ud i det u-løse 
Gyldendal, 2014. - 55 sider 

 

Digte. Rodende kosmisk digtsamling, hvor ord og betydninger 

sammensmeltes og sættes fri i universet. 

 
 

Årets danske debutanter 2013-2014 

Hassan, Yahya: Yahya Hassan 
Gyldendal, 2013. - 169 sider 

 

Vinder af Politikens og Weekendavisens Litteraturpris. Yahya 

Hassan debuterer med en sprængfarlig og nyskabende digtsam-

ling, der bryder tabuer ned. Pisken falder hårdt og præcist over 

forældre, islam og den kultur, han er vokset op i.  

 

 

 
Larsen, Ninette: Hybrid 
Gladiator, 2013. - 61 sider 

 

Lyriske prosastykker karakteriseret ved dystre og ildevarslende 

sprogbilleder. 

 

 

 

 
Løppenthin, Lea Marie: Nervernes adresse 
Gladiator, 2014. - 63 sider 

 

Vi siger og gør ting vi tænker over, og ting vi ikke tænker over. 

Lyrik om det uvirkelige og forlegne menneske. 

 

 

 

 
Pallisgaard, Signe Langtved: Et andet sted 
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 234 sider 
 
Anna indleder en affære med sin ekskæreste. Hun er ikke i stand 

til stoppe miseren før alt andet i hendes verden braser i grus. 

Mens verden er på sit sorteste indser hun også nogle ligeså 

grumme ting fra sin barndom. 

 


