
     Prisvindende romaner
Tema

12 bøger
                        Der alle har vundet en pris i 2017



Der findes et væld af danske og internationale litteraturpriser, 
der hvert år bliver uddelt. 
Vi har her samlet 12 af de danske og internationale romaner, 
der vandt priser i 2017.



Vivian
af Christina Hesselholdt:
(DR Romanprisen) 

Biografisk roman om den amerikanske ga-
defotograf Vivian Maier (1926-2009). Hun 
passer rige folks børn og fotograferer ved 
siden af i tusindvis af folk på gaden. Vivian 
er speciel, og kun ved et tilfælde kommer 
billederne til offentlighedens kendskab

Folkets skønhed
af Merete Pryds Helle:  
(Politikens litteraturpris) 

Marie vokser op på Langeland i 1930’erne 
i et forarmet miljø, der ikke levner mange 
muligheder for de unge, som ønsker sig et 
andet liv end forældregenerationen. Æg-
teskabet med Otto bliver et springbræt til 
storbyen og fremskridtet.



Hvor taler du flot dansk! 
af Abdel Aziz Mahmoud: 
(Læsernes bogpris)

Journalist og tidligere tv-vært Adel Aziz 
Mahmoud (f. 1983), der flygtede til 
Danmark med sin familie i 1984, beretter 
om sin integration i det danske samfund, og 
kaster lys over de mange paradokser, der 
findes i integrationsdebatten

Lincoln in the bardo 
af George Saunders: 
(Man Booker prisen)
 
The extraordinary first novel by the best-
selling, Folio Prize-winning, National Book 
Award-shortlisted George Saunders, about 
Abraham Lincoln and the death of his ele-
ven year old son, Willie, at the dawn of the 
Civil WarThe American Civil War rages while 
President Lincoln’s beloved eleven-year-old 
son lies gravely ill. In a matter of days, 
Willie dies and is laid to rest in a 
Georgetown cemetery.



Dansker 
af Halfdan Pisket: 
(Bedste danske tegneserie, 
Ping prisen)

Biblioteket har mange bøger om 
løbetræning. 
Denne bog kommer også rundt om udstyr, 
forebyggelse af skader, kost og har et 
realistisk program til nybegynderen.

 

Nye rejsende 
af Tine Høeg: 
(Bogforums debutantpris)

En blanding af prosa og poesi. Det er en 
fortælling om en kvindelig gymnasiel-
lærer, der på sin første arbejdsdag møder 
en mand i toget. 
Manden er gift og har en familie.



Den underjordiske jernbane 
af Colson Whitehead: 
(Pulitzer prisen)

Den unge slave Cora vokser op på en 
bomuldsplantage i Georgia under 
umenneskelige forhold og et dobbeltpres 
som udstødt blandt sine egne. 
Cora overtales af slaven Caesar til at flygte 
og opsøge ”den underjordiske jernbane”.

Papa 
af Jesper Stein: 
(Martha prisen ):  
Axel Steen arbejder undercover på et 
internationalt job, hvor en russisk 
storgangster skal fanges, mens hans 
tidligere makker, Vicki Thomsen, leder 
efterforskningen af et brillant bokskup.



”De havde pisset i en urtepotte. Det var sådan, 
Vicki Thomsen havde opdaget det. Det mest 
brillante boksjob, nogen i Røveriafdelingen 
kunne huske
- Jesper Stein, Papa 



”

’Just like a man’, she says. ‘Does not know 
how to be silent, thinks we always want 
to hear what he has to say, always talking 
talking talking, interrupting his betters.’   
-Naomi Alderman, The power

”



”

The Power 
af Naomi Alderman: 
(Baileys women ‘s prize for 
fiction)

What if the power to hurt were in women’s 
hands? Suddenly - tomorrow or the day 
after - teenage girls find that with a flick of 
their fingers, they can inflict agonising pain 
and even death. With this single twist, the 
four lives at the heart of Naomi Alderman’s 
extraordinary, visceral novel are utterly 
transformed. 

Erindring om kærligheden 
af Kirsten Thorup: 
(Nordisk råds litteraturpris)

Erindring om kærligheden” er en 
hjerteskærende fortælling om et 
kompliceret mor-datter-forhold, deres 
indbyrdes konflikter og følelser af svigt i 
sidste halvdel af det tyvende århundrede. 



Sing, unburied, sing
af Jesmyn Ward: 
(National Book Foundation)

An intimate portrait of a family and an epic 
tale of hope and struggle, ’Sing, Unburied, 
Sing’ examines the ugly truths at the heart 
of the American story and the power - and 
limitations - of family bonds.

  

Størst af alt
af Malin Persson Giolito:  
(Glasnøglen)

18-årige Maja er anklaget for 
skoleskyderi på sit gymnasium i den 
velhavende del af Stockholm, hvor 
blandt andre hendes kæreste og hendes 
bedste veninde blev skudt. 
I retssagen bliver hele forløbet rullet op, 
og skyldsspørgsmålet afgjort.



Sommeren kom sukkende gennem 
regnen. Det regnede hver dag efter 
sankthans, så de ikke kunne lave 
andet om aftenen end at sidde og 
stoppe strømper og forsøge at hjælpe. 
– Merete Pryds Helle, Folkets skønhed
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