Hundre år

Herbjørg Wassmo
Dette er historien om tre
generasjoner kvinner, om hverdag,
slit og drømmer i et stort nordnorsk
landskap. Dette er også historien om ei lita
jente som stikker seg vekk på låven for å
gjemme seg for sin far. Hun har en gul blyant
som hun bruker til å skrive og til å overleve.

Kjerringer
Helene Uri

Mannfolk. Hva gjør du når sjefen tar
all æren for arbeidet du har gjort?
Når universitetskollegaen åpenbart
vil mobbe deg ut av
karrierekonkurransen? Eller når
tenåringsdatteren din blir forført av en
direktør? Frøydis, Celeste, Ella og Jenna møtes
på latinkurs og oppdager at de har mer til felles
enn lysten på gloser fra et utdødd språk. De
har rett og slett fått nok. Nå vil de handle.
Gjennom finurlige ydmykelser og humørfylte
hevnaksjoner prikker damene inn presise
anslag mot maktens menn.
Helene Uri har skrevet en fandenivoldsk, klok
og munter bok om å ta grep og gjøre noe med
mennene som bruker kvinnene som
fotskamler. De fire kvinnene bestemmer seg
kort sagt for å bli ... kjerringer.

Sommer uten brev
Line Baugstø

Sommeren 1968 er Sigrid alene igjen
i rekkehuset med to små døtre.
Ektemannen Erling har sagt opp
jobben som fotograf og har reist for
å følge drømmen om et villmarksliv i
Canada og Alaska. Sigrid prøver å forsørge seg
selv og jentene ved å selge Tupperware. Også
hun drømmer om noe større, om å bryte ut av
trange kjønnsroller og leve av å skrive. Samtidig
blir det stadig vanskeligere å få endene til å
møtes. Hver dag spør jentene om det har
kommet brev fra faren, men de hører
ingenting.

Å være kvinne

Et godt liv

Jens M. Johansson
I løpet av et halvt år har Katja mistet
både moren og faren sin. Restene fra
foreldrenes liv er kasse på kasse med
dagbøker og brev, almanakker og
lister. Ekteskapet mellom Katja og Simon har
sett bedre dager. Ved en tilfeldighet begynner
Simon å lese i papirene på kontoret, og
oppdager med forbløffelse hvor åpent
svigermoren, Else, forteller om sitt eget liv. I
dagbøkene skriver hun om nesten alt, hennes
syn på seksualitet, hennes forhold til alkohol og
medisiner, hennes brustne håp og drømmer.
Det er en opprivende fortelling, og den setter
både Katjas liv og deres eget ekteskap i nytt
lys.
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Husmor eller karrierekvinne.
Drømmer og realiteter.

Og det å være mor.

Få meg på, for faen
Olaug Nilssen

Alma får si seksuelle oppvakning når
Artur er borti henne med pikken, og
er i dei følgjande vekene nærmast
svimeslått av uforløyst begjær.
Maria vil at nokon skal sjå korleis ho
lir i jobben som vaskehjelp, og planlegg å skrive
eit føredrag i sosiologi som skal bli så godt og
viktig at media plukkar det opp og gjer henne til
kjendis. Kona til Sebjørn får si feministiske
oppvakning då det ein dag går opp for henne at
verken dei åtte ungane hennar eller Sebjørn
verdset husarbeidet ho gjer og omsorga ho
yter. Ho drøymer om fast jobb, og reiser til Oslo
for å demonstrere mot nedlegging av
Skoddeheimen nepeforedling AS.

Personar du kanskje kjenner
Synnøve Macody Lynn

Synnøve skriv på ein roman om
faren, men klarer ikkje å halde fram
når ho må reise heim for å halde
han med selskap i jula. Ho saknar
den han var før han blei ramma av
hjernebløding, den suverene faren, han ho
kunne snakke med om alt. I staden byrjar ho på
historia om tre ulike kvinner, tre liv som etter
kvart flettar seg saman. Studina Mari forelskar
seg i rettleiaren sin, men mister seg sjølv på
vegen, skodespelerinna Live vil gå frå kjærasten
sin, men følgjer i staden etter henne,
åleinemora Anna prøver å finne fotfeste etter
eit samlivsbrot. Karakterane er svermande,
påverkelege, søkande personar du kanskje
kjenner.

Lund skriv innsiktsfull om korleis vi speglar og
skaper oss sjølve i møtet med andre. Treffande
viser ho fram maktspelet menneska kan gå seg
vill i.

Undis Brekke

Gunnhild Øyehaug
Undis Brekke vender tilbake til
heimbygda for å ta seg jobb som
lektor i nordisk på høgskulen, endå
ho er svært lei av studentar. Ho kjem
akkurat i tide til å få med seg den
årlege julemiddagen til høgskulen, og blir der
konfrontert med ulike bitar av barndom,
ungdom og tidleg vaksendom som ho har prøvd
å feie under teppet. Svik, håp og angst,
skrivesperre, kjærleik, ekskjærastar, pms,
barndomsvener og foreldre, får sin plass i dette
portrettet av ei kvinne som prøver å få hovudet
over vatnet. Korleis stå opp for eigne verdiar,
korleis sjå si eiga netthinne, korleis nærme seg
si eiga mor, og korleis ete smalahove, er
spørsmål romanen stiller.

Nei og atter nei
Nina Lykke

Ingrid og Jan har vært gift i et kvart
århundre og bor med to sønner i en
villa på Nordstrand. Guttene er store
nok til å regnes som voksne, men
oppfører seg som hotellgjester. For
Ingrid har både familielivet og læreryrket mistet
glansen. Jan, derimot, får opprykk til
avdelingsdirektør i departementet og blir
overmannet av en ny og energisk giv. Og av den
langt yngre rådgiveren Hanne, som er i ferd
med å bli akterutseilt på familiefronten. Det er
på tide å ta grep.
«Nei og atter nei» er en skarp, morsom og
ubehagelig roman om kjernefamiliens kår i et
samfunn hvor øyeblikkets lyst er den edleste
ledestjerne og ingenting er så drøyt at det ikke
kan forsvares med individets trang til frihet.

Svikne dagar
Elena Ferrante

38-årige Olga blir forlaten av mannen
sin etter 12 års ekteskap, til fordel for
ei ung kvinne. Olga er ridd av sjalusi,
raseri og sjølvforakt, og mistar sakte,
men sikkert taket på omgivnadene sine. Ho
dreg dei to ungane og den snille
schæferhunden Otto med seg i fallet.

Nøkken

Nathan Hill
Samuel Andresen-Anderson er 11 år
gammel da moren Faye plutselig
reiser fra ham og faren. Det skal gå
tyve år før han ser henne igjen. Når
hun kaster en stein etter en
republikansk presidentkandidat, dukker navnet
hennes opp på alles lepper. Når Samuel
begynner å grave i familiens historie, en reise
som tar ham fra den amerikanske landsbygda
på 50-tallet, via ungdomsopprøret i Chicago i
1968 og helt til det kalde Nord-Norge der
bestefaren hans kom fra, finner han
hemmeligheter som tvinger ham til å se sin mor
- og seg selv - i nytt lys.
Et rørende episk storverk om et USA i
endringens tidsalder, og samtidig en skarp og
øm skildring av vennskap og morssavn;
tilhørighet og altoppslukende kjærlighet; om det
å drømme om noe stort, og stadig se det du
elsker forsvinne.

