Broren til Hugo

Kineserne kommer!

Av Per Knutsen

Av Karin Bjørset Persen

To brødre, en hemmelighet.
Nord-Norge i etterkrigsårene.
Fattigdom og vold. Hjemmet
der det vanker flere slag enn
varme klemmer. Midt i dette
vokser Erkki opp. Flink på skolen,
snill, redd, lengter etter omsorg. Den eldre broren Hugo flytter til Trondheim. Hugo er homofil,
og etter som årene går kommer det for en dag
at også Erkki er det. At begge sønnene er homofile er utenkelig for foreldrene: for faren som støttet Hitler, og for den finske moren. Så skal djevelskapen bankes ut av Erkki. Hugo får også sin behandling. En sterk og mørk oppvekstroman og
en nådeløs skildring av reaksjoner på seksuelle
minoriteter en gang i tiden. Havmannprisvinneren fra 2016.

Helene Lanto bor i Bjørkvik i
Porsanger. Hun er bryllupsplanlegger med en forfatter i
magen, hun har skrevet noen
barnebøker med vekslende
suksess, men nå vil hun skrive
en finansthriller, inspirert av den kinesiske forretningsmannen som kjøper opp landområder
i nærheten. Hun får imidlertid hendene fulle
da det begynner å se ut som om livet imiterer
kunsten, og gamle damer plutselig dør under
mystiske omstendigheter. Men er det Helenes
livlige fantasi som spiller henne et puss, eller er
det faktisk noe skummelt på gang? En ellevill
roman med livlig språk, fargerikt karaktergalleri
og lattervekkende gjenkjennelig miljø.

Prisvinner!

Nord-Norge
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Humor

Lykksalighet

Ljublju

Av Marita Fossum

Av Odd Klippenvåg

To mennesker, en lege og hennes pasient, møtes på et sykehus i Nord-Norge. Dette møtet
skal bli skjebnesvangert for dem
begge. For hvor galt kan det gå
når to som tilsynelatende har
alt, men som likevel mangler evnen til å gjøre
seg selv lykkelig, møtes? En roman for deg som
liker sakte fremdrift, dvelende hendelsesforløp
og poetiske vendinger.

Romaner fra/om

Sander havner i en bilulykke
og blir lam fra livet og ned.
Han er ikke lenger den engasjerte journalisten, spesielt
opptatt av oljeboring utenfor
Lofoten, mannen som kona
Tatjana forelsket seg i. Sanders bestevenn,
sauebonden Gjermund, er en god støtte i tiden etter ulykken. Gjermund bygger om huset
til Sander og Tatjana og hjelper Tatjana i denne utfordrende tiden. Dette er en roman hvor
vi kommer tett på karakterene. Boken utforsker
nære relasjoner, miljø, seksualitet og grensen
mellom vennskap og kjærlighet.

Kjærlighet og parforhold

Brosjyren er laget
av bibliotekarer i

Forvandlinga

Det er lenge til skumring

Rydde ut

Av Kathrine Nedrejord

Av Tharaniga Rajah

Av Helene Uri

Du blir overfalt og voldtatt like
utenfor ditt hjem, hva gjør du?
Vi følger nye Ks søken etter
gamle Ks liv; og bli et fullstendig
menneske. Etter voldtekten
forlater hun Paris for å prøve å finne tilbake til
seg selv. Språket er så uendelig vakkert og
poetisk: “Hun puster inn hard luft, sender ut
igjen varm damp. Du er litt defekt. Hun beveger leppene, men sier det ikke høyt.” Som nylig vinner av Havmannprisen viser Kathrine seg
som en sterk stemme innenfor nordnorsk litteratur. Hun er virkelig alt annet enn defekt.

Norge har utsatt samene for utrenskning, dette skjedde under
den skandinaviske krigen. Vi møter moren Raisa og hennes datter Nasti som drar til Finnmark for
å leve som sapmelas, som samer. Denne boken tar for seg kampen for å få en samisk stat i
Finnmark, og Raisa og Nasti blir en del av det
samiske fellesskapet. Raisa må kjempe for å
verne det nye landet og datteren sin. Denne
dystopiske fortellingen om terror, identitet og
samhold var nominert til P2-lytternes romanpris i
2018.

Prisvinner!
Mors døtre

Ditt røde hår, Unn
Av Ellisiv Lindkvist
Når finner man egentlig seg
selv? Pia vet det ikke. Hun er
fersk student på Blindern som
traust baker brød og lager mat
fra bunnen av. Men når Pia
treffer Unn, som til nød lager seg tomatsuppe,
som leser høyt på performancekvelder, snakker med alle og er svært tiltrekkende med sitt
røde hår, setter Pia spørsmålstegn ved seg
selv og tilværelsen. Havmannprisvinneren fra
2013.

Prisvinner!

Var det virkelig ingen som visste?
Oslo-boende forfatter Helene skriver en roman og avdekker sin
lavmælte farfars historie samtidig
som hun mister moren sin. Språkforsker Ellinor sendes fra Oslo til en liten by i Finnmark for et samisk forskningsprosjekt mens hennes demente far ligger på sykehus. Ellinor er hovedpersonen i Helenes roman. Men Helene er
ikke bare allvitende forteller og Ellinors skaper.
Hun er også Helene Uri, som har skrevet romanen om familiehemmeligheter, det ukjente Finnmark, finnmarkinger og samer, men også om
sorgen over å miste foreldrene sine. Fint fletter
forfatteren sammen fakta og fiksjon til en fortelling som inviterer til å lese. Og til å vite.

Tittel på brosjyren

Av Ellen Thorsdalen
Mors døtre tar våre nordnorske
formødres historie på alvor. Døtrene i den barnerike samiske og
læstadianske familien møter
omverdenen på hver sin måte. I
skolen ble de alle neglisjert og tilsidesatt, de
stotrer på norsk, men vil skjule sin samiske bakgrunn og språk. De har mye begjær og banner grovt, det er hardt arbeid, tannløse foreldre og ufin tone mellom søstrene. De vil opp og
fram i verden, tross fattigdom og undertrykkelse. Gjennom flere av døtrenes stemmer fortelles den nære nordnorske flerkulturelle historien
på 1930-tallet i et enkelt språk. Dette er første
bok i en trilogi.

Vekselsang
Av Laila Stien
En fremmed fra sør møter tre
samiske kvinner i nord. Sammen skaper kvinnene en flerstemmig vekselsang i romanen
av novellisten Laila Stien. En
kvinnelig samfunnsviter reiser til en samisk bygd
i Finnmark. Hun skal gjennomføre et forskningsprosjekt blant samene, men reisen blir mer som
en reise til henne selv – og en reise gjennom tre
generasjoner av samekvinner, gjennom livet
og sorgene deres. En liten perle til deg som
liker lavt og rolig tempo, vakkert språk og kloke
ord.

