Sommerhus senere af Judith Hermann
Batzer & Co., 2017. - 192 sider
Noveller, de fleste om nutidens storbyliv i Tyskland blandt
unge mennesker, som tager, men ikke tager stilling til, de
mange valgmuligheder tilværelsen giver dem.

Går, gik, gået af Jenny Erpenbeck
Rosinante, 2016. - 298 sider
Den nypensionerede professor og enkemand Richard er ved
at vænne sig til pensionistlivet, da en gruppe afrikanske
flygtninge bliver huset i et nedlagt plejehjem tæt på hans
hjem. Han begynder at besøge dem dagligt og langsomt nedbrydes begge parters frygt og fordomme.

Faderen: et opgør af Frank Niklas
Silkefyret, 2017. - 343 sider
Hans Frank (1900-1946) var generalguvenør i det besatte
Polen under 2. verdenskrig og medansvarlig for mordene på
hundredtusindvis af polakker. I 1946 blev han dømt til døden
i Nürnbergprocessen. Hans søn sætter ham her for en personlig Nürnbergproces, hvor han selv er anklager, dommer
og bøddel.

Magt og modstand af Ilija Trojanow
Tidernes Skifter , 2017. - 367 sider
En mor og en datter skriver breve til hinanden, lange breve,
Delvist dokumentarisk roman om magt og overvågning i det
kommunistiske og post-kommunistiske Bulgarien.
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Muret inde af Clemens Meyer
People’s Press, 2016. - 226 sider
Efter murens fald er prostitutionsmarkedet i opbrud i det gamle
DDR. Pengene skifter hænder i et hastigt tempo, mens kunder og
bagmænd forsøger at følge med.

Forårets døde af Ralf Rothmann
Rosinante, 2016. - 238 sider
Walter er malker i Nordtyskland, da han som 17-årig tvinges til at
melde sig til SS i krigens sidste måneder. Her oplever han rædsler
på Østfronten, der sætter sig varige mén i hans psyke.

Al kærligheds begyndelse af Judith Hermann
Batzer & Co., 2016. - 209 sider
En dag, da Stella er alene hjemme, ringer en ung ukendt mand
på døren. Han vil tale med hende. Der er noget foruroligende
over ham, og Stella lukker ham ikke ind. Næste dag ringer det
igen på døren.

Kirsebærlandet af Dörte Hansen
Rosinante, 2016. - 295 sider
Enspænderen Vera har haft en omtumlet barndom og pludselig
står niecen Anne og har brug for husly. De to prøver at skabe et
liv sammen.

Snehvide skal dø af Nele Neuhaus
People’s Press, 2016. - 450 sider
Krimi. Politibetjentene Pia Kirchhoff og Oliver von Bodenstein
bliver indblandet i opklaringen af to 17 årige pigers mystiske
forsvinden 11 år tidligere fra landsbyen Altenhain. Opklaringen
bliver vanskelig da de hurtigt opdager, at landsbyen emmer af
hemmeligheder, løgne og bedrag.

Digte efter murens fald af Heiner Müller
Basilisk, 2016. - 132 sider
Digte. Forfatteren (1929-1995) kortlægger i disse digte om død,
sorg og tomhed, livet og menneskene efter Murens fald - efter
historiens afslutning.

Mens alligatoren griner af Michael Wildenhain
Turbine, 2017. - 219 sider
Jeg-fortælleren Matthias ser tilbage på sit liv for at forstå de begivenheder, der formede hans liv. En tragisk familiehistorie væves sammen med det tyske efterår, der var præget af terroranslag fra Rote Armee Fraktion (RAF), og tiden efter.

Påfugleøen af Thomas Hettche
Batzer & Co., 2017. - 340 sider
Marie, som er slotsfrøken og dværg, bor på Påfugleøen i floden
Havel ved Berlin. Vi følger hendes liv og et trekantsdrama baseret på kærlighed og jalousi, mellem Marie, hendes bror Christian
og vennen Gustav.

