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Brev til mor 
af Malene Lauritsen:

Malene Lauritsen (f. 1983) var otte år, da 
faren første gang forgreb sig på hende. 
Hvordan kan man få et godt liv efter 1460 
voldtægter som barn? En beretning om 
omsorgssvigt og misbrug, styrke og vilje.

Find bogen i voksen biografier under L



Autonom, pusher, mentor 
af Ulrik Dahlin:

Portræt af Søren Lerche (f. 1975) fra han 
som ung, venstreorienteret var en del 
af det autonome miljø, over tiden som 
kriminel og medlem af et antifacistisk 
tæskehold, til han ude af dette miljø 
bruger erfaringerne i sit nuværende job 
som mentor for unge på vej ud af radika-
liserede miljøer. 

Find bogen i voksen biografier under L

Jeg klarer mig, mor 
af Laura Helena Pimentel da 
Silva: 

Phillips mors desperate kamp for at redde 
sin søn fra at gå til grunde. Som 19-årig 
kommer han i dårligt selskab og ender 
med at blive likvideret i et internt bande-
opgør. Med aktindsigt.

Find bogen i voksen biografier under L

Viljepigen 
af Mette de Fine Licht:

Med vægt på de psykiske og fysiske op- 
og nedture fortæller forfatteren (f. 1985) 
om sygdomsforløbet efter hun som 16-
årig fik konstateret aggressiv knoglekræft 
i sit ene ben, men også om følgevirknin-
gerne og livet efter sygdommen.

Find bogen i voksen biografier under L



Huset i himlen 
af Amanda Lindhout:

Amanda Lindhout (f. 1981) bliver selvlært 
tv-journalist og rejser til Irak og Somalia. 
Her bliver hun bortført sammen med sin 
tidligere kæreste Nigel af en islamistisk 
gruppe, der forlanger løsesum. De kon-
verterer til islam for at øge overlevelses-
chancerne. Fangenskabet varer 460 dage 
og er præget af vold, tvang, misbrug og 
tortur.
Find bogen i voksen biografier under L

Nat i April 
af Caroline Livingstone:

En ung kvindes personlige beretning om 
at miste forstanden, overleve et selv-
mordsforsøg og gå igennem flere psykia-
triske indlæggelser.

Find bogen i voksen biografier under L

Transformer 
af Linda P.:

Stand-up komikeren Linda P. (f. 1984) 
fortæller om sin barndom med en mis-
bruger-far, et voksenliv hvor privatlivet er 
i kaos pga. stoffer og psykiske problemer, 
og om at komme ovenpå igen.

Find bogen i voksen biografier under L



838 dage i helvede 
af Eddy Lopez:

En personlig beretning om tiden hvor 
Eddy Lopez sammen med sin styrmand 
og fire filippinske kollegaer var gidsler 
hos somaliske pirater, og om de psykiske 
belastninger gidseltagningen medførte.

Find bogen i voksen biografier under L

Sørens Somalia: 

Behandling af mange aspekter af gidsel-
tagningen fra januar 2011 til april 2013, 
herunder det indbyrdes forhold mellem 
gidslerne, kontakten hjem til familien og 
hverdagens små og store begivenheder 
samt et afsnit om pirateri i et historisk 
perspektiv.

Find bogen i voksen biografier under L

Forfulgt 
af Mahtob Mahmoody: 

Mahtob Mahmoody (f. 1979) fortæller 
om sin oplevelse af begivenhederne der 
beskrives i Ikke uden min datter, hvor hun 
og moderen Betty Mahmoody bortføres 
til Iran og efter halvandet års fangenskab 
flygter tilbage til USA, hvor de lever i kon-
stant angst for faderens forfølgelse.

Find bogen i voksen biografier under M



Love warrior: kærlighedens 
kriger 
af Glennon Doyle Melton:

Glennon Doyle Melton’s (f. 1976) be-
retning om, hvordan hun som 10-årig 
fandt trøst i overspisning og som voksen i 
alkohol og seksuelle eskapader. Men det 
ændrede sig, da hun mødte Craig og blev 
gravid. Alt var lykkeligt, lige til hun opda-
gede Craigs utroskab.

Find bogen i voksen biografier under M

Himlen over min fars tag 
af Zeinab Mosawi:

Da Zeinab Mosawis (f. 1995) klassekam-
merater i Allerød skulle igang med ter-
minsprøverne i 9. klasse, sendte hendes 
forældre hende på genopdragelse i Irak. 
Efter fem måneder lykkedes det hende 
at flygte tilbage til Danmark. Om hendes 
barndom, opholdet i Irak og forsøget på 
at blive et helt menneske med rødder i to 
kulturer.

Find bogen i voksen biografier under M

Sort land 
af Ahmad Mahmoud:

Ahmad Mahmoud (f. 1987) fortæller om 
sin barndom og ungdom i ghettomiljøet i 
Hundige-bydelen Askerød. En tilværelse 
i et parallelsamfund med egne normer 
og regler og en dagligdag præget af vold, 
undertrykkelse, socialt bedrag og afsky 
for dansk kultur.

Find bogen i voksenbiografier under M



Solgt 
af Zana Muhsen:

Beretning om en engelsk teenage-pige og 
hendes søster, der af deres arabiske far 
bliver sendt på en rejse til Yemen, men 
det viser sig, at faderen har giftet dem 
bort.

Find bogen i voksen biografier under M

Den sidste pige 
af Nadia Murad:

Nadia Murad (f. 1993) beretter om hvor-
dan hun blev holdt som sexslave af Is-
lamisk Stat sammen med mange andre 
yazidi-piger, og om hvordan det til sidst 
lykkes hende at flygte.

Find bogen i voksen biografier under M

Lev stærkt - dø smukt 
af Mette Bording Nybo:

Om at leve i et ægteskab, hvor den ene 
er alvorlig syg og skal dø, hvordan man 
forbereder sig på døden, og om hvordan 
den anden part og de fælles børn lever 
videre efter døden.

Find bogen i voksen biografier under N



Helt ude i hampen 
af Karina Pedersen:

I en række mails fortæller Karina Peder-
sen (f. 1976) historien om sin opvækst i 
Korskærparken i Fredericia. Med sin egen 
underklasse-familie som eksempel, tager 
hun et opgør med velfærdsdanmark og 
de sociale ydelser.

Find bogen i voksen biografier under P

Emma 
af Inger Jannie Petersen:

Forfatteren beretter om livet med dat-
teren Emma, der i en alder af 14 år får 
diagnosen Aspergers syndrom. Der gi-
ves et billede af Emmas udfordringer og 
vanskeligheder og af morens og familiens 
kamp for at hjælpe Emma og for at få 
erkendelse og hjælp fra omverdenen.

Find bogen i voksen biografier under P

For at kunne leve 
af Yeonmi Park:

Som 13-årig flygter Yeonmi Park (f. 1993) 
fra Nordkorea til Kina, kun for at falde i 
hænderne på menneskehandlere. Dette 
er hendes personlige beretning om vejen 
til friheden i Sydkorea.

Find bogen i voksen biografier under P



Spøgelsesdrengen:

Forfatteren (f. 1975)  fortæller om, hvor-
dan han lammet var spærret inde i sin 
egen krop, om hvordan han vendte tilba-
ge til livet igen og om værdien af de små 
ting i hverdagen, som vi normalt tager for 
givet.

Find bogen i voksen biografier under P

Kan man se jeg har grædt? 
af Pernille Rahbek:

Pernille Rahbek (f. 1977) fortæller om, 
hvordan det er at vokse op med en mor, 
der hellere vil drikke alkohol end at være 
sammen med sine børn, men som udadtil 
har en perfekt facade med et pænt hjem, 
og om hvordan morens alkoholmisbrug 
har påvirket hendes undgom og voksenliv.

Find bogen i voksen biografier under R

Når festen er forbi 
af Line Risberg:

Line Risbergs personlige beretning om sit 
møde med ecstasy, og hvor galt det gik 
for hende. Hun er i dag dømt til at tage 
medicin resten af livet, og hendes hjerne-
skader er permanente.

Find bogen i voksen biografier under R



Ser du månen, Daniel 
af Puk Damsgaard Andersen:

Om freelancefotografen Daniel Rye, der 
sad 398 dage som gidsel hos terrororgani-
sationen Islamisk Stat i Syrien. Beretnin-
gen følger Daniels måneder i fangenskab, 
hans familie i Danmark, eftersøgningen 
efter Daniel og de øvrige gidsler samt 
forhandlingerne med Islamisk Stat om en 
løsesum.

Find bogen i voksen biografier under R

Flugten fra camp 14 
af Blaine Harden:

I 1983 blev Shin Dong-hyuk født i arbejds-
lejr nr. 14 i Nordkorea. Han overværede 
sin mors og brors henrettelse, efter de 
havde planlagt at flygte. Det lykkedes 
Shin at flygte fra lejren i 2005 - den første 
det er lykkedes for - og han lever i dag i 
USA og Sydkorea.

Find bogen i voksen biografier under S



Smertegrænsen: afhængig af 
kærlighed
af Connie Skammelsen:

Connie Skammelsens (f. 1962) beretning 
om sit mangeårige afhængighedsforhold 
til en tyrannisk mand som dominerer 
hende psykisk, og om hvordan det lyk-
kes hende at bryde med selvdestruktive 
mønstre og opdage hvordan sund kærlig-
hed føles.

Find bogen i voksen biografier under S

Men vi blev onde 
af Olav Hergel:

Mohamedou Ould Slahi (f. 1970), der 
Sleiman Sleiman (f. 1982) kom til Dan-
mark som barn. Her voksede han op på 
Vestegnen hvor han var medlem af ban-
den Bloodz. I bogen giver han et indblik 
i indvandrerbandernes miljø, i drenge-
nes psykologi, muslimske æresbegreber, 
fejlslagen integration og grov kriminalitet. 
Men også en universel historie om kær-
lighed og håb for en bedre fremtid.

Find bogen i voksen biografier under S 

Mor henter os altid igen 
af Malene Staal:

For tre år siden kidnappede Malene 
Staals eksmand deres to børn og bortfør-
te dem til Makedonien. Året efter beslut-
tede hun at hente dem tilbage. Nu for-
tæller hun hele den dramatiske historie.

Find bogen i voksen biografier under S



Lille pige indeni 
af Lene Sørensen:

Lene Sørensens (f. 1984) beretning om 
seksuelt misbrug i barndommen, og om 
at leve med skizofreni og gentagne ind-
læggelser.

Find bogen i voksen biografier under S

Fortæl mig hvorfor 
af David Thomas:

David Thomas (f. 1968) bærer på en 
frygtelig hemmelighed. Når hans mor er 
ædru, er hun den perfekte mor, som han 
elsker over alt på jorden, men når hun er 
fuld, forvandler hun sig til et monster der 
udnytter David seksuelt.

Find bogen i voksen biografier under T

En god muslimsk hustru 
af Jacky Trevane:

På en ferie i Egypten forelsker Jacky sig i 
Omar, og de gifter sig. Dette er beretnin-
gen om livet som muslimsk hustru i et 
ægteskab, der udvikler sig til et voldeligt 
mareridt og ender med flugt og udste-
delse af en fatwa.

Find bogen i voksen biografier under T



Bad company 
af Peter Graae:

Den tidligere Bandidos-rocker René Ve-
stergaard’s (f. 1966) beretning om sin 
kriminelle karriere og sine kriminelle 
forbindelser samt hans beslutning om at 
stå frem og vidne mod sine egne.

Find bogen i voksen biografier under V

Kronvidnet 
af Morten Frich:

Den tidligere HA-rocker Kasper Vetters (f. 
1983) beretning om sin kriminielle kar-
riere og sine kriminelle forbindelser samt 
hans beslutning om at stå frem og vidne 
mod sine egne.

Find bogen i voksen biografier under V

Mig, ”dem” og alle jer andre 
af Julie Sonne Vilstrup:

Julie Sonne Vilstrup (f. 1982) beretter om 
sin mangeårige kamp med skizofreni, og 
om hvordan hun fandt tilbage til sig selv 
igen, efter at være blevet afsporet af sin 
egen psyke.

Find bogen i voksen biografier under V



Tsunamien:

To danske beretninger om katastrofen i 
Sydøstasien, om chokket over at befinde 
sig midt i de umådelige naturkræfter, om 
selve hændelsesforløbet og tiden efter 
hjemkomsten og om sorgen over de mi-
stede.

Find bogen i voksen biografier under W

Forsvundet 
af Margaret Wilcox:

Margaret Wilcox arbejder i Libyen, da 
hun møder og gifter sig med Hadi. Efter 
datteren Tanya’s fødsel forandrer Hadi 
sig. Han kidnapper datteren og der går 14 
år før mor og datter genforenes.

Find bogen i voksen biografier under W

Rødder 
af Marie Louise Toksvig:

Historien om Nedim Yasar (1987-2018), 
der var leder af banden Los Guerreros og 
indtil 2013 levede af afpresning, svindel 
og salg af hash. Efter at have gennemført 
et toårigt exit-program søger han vejen 
ud af de kriminelle miljøer.

Find bogen i voksen biografier under Y



Jeg er Malala 
af Malala Yousafzai:

Malala Yousafzai (f. 1997) fortæller om, 
hvordan hun kæmpede for pigers ret til 
skolegang i Pakistan, og af den grund blev 
skudt i hovedet af Taleban.

Find bogen i voksen biografier under Y

Søn af Hamas 
af Mosab Hassan Yousef:

Mosab Hassan Yousef, palæstinenser og 
søn af en Hamas-leder, støttede i mange 
år sin fars politiske aktiviteter, men blev 
ud fra sin indsigt i det interne palæsti-
nensiske magtspil overbevist om, at det 
kristne bud om at elske sine fjender, var 
den eneste vej til fred. Han valgte derfor 
at blive agent for den israelske sikker-
hedstjeneste og at konvertere til kristen-
dommen.
Find bogen i voksen biografier under Y

Håb 
af Melissa Fleming:

Om den unge syriske kvinde Doaa Al 
Zamels (f. 1995) flugt fra det borgerkrigs-
ramte Syrien i 2014.

Find bogen i voksen biografier under Z
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