Det du har om halsen af Chimamanda Ngozi
Adichie

Gyldendal, 2010. - 236 sider
Funklende fortællinger af Afrikas nye store litterære
stemme fra Nigeria. Betagende og barske noveller om
kultursammenstødet mellem Nigeria og USA, som er
Nigerianernes forjættede land på godt og ondt.

Hjemfærd af Yaa Gyasi

Lindhardt og Ringhof, 2016. - 355 sider
Fantastisk debutroman om to halvsøstre og deres
slægt igennem syv generationer. En gribende og medrivende historie, som må blive en af efterårets helt store succeser.

Hvordan man tyder luften af Dinaw Mengestu

Tiderne Skifter, 2011. - 317 sider
Jonas, en ung amerikansk mand af etiopisk afstamning, forsøger at finde sammenhæng i sit liv ved at lede efter mening i sine forældres historie og mislykkede
ægteskab.

Til minde om kærligheden af Aminatta Forna

Tiderne Skifter, 2012. - 458 sider
Den velmenende engelske psykolog Adrian tager til
Sierra Leone for at arbejde som frivillig efter borgerkrigen. Her knytter han dybe venskaber, og prøver at lappe på de psykiske skader efter borgerkrigen.
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Gå væk, Ghana af Taiye Selasi

Gyldendal, 2014. - 359 sider
En gribende, sansepåvirkende fortælling om en afrikansk/amerikansk familie.

Spor 83 af Fiston Mwanza Mujila

Jensen & Dalgaard, 2017. - 221 sider
Mujila går i Célines fodspor med denne roman om
en fordærvet verden, hvor sproget pulserer med
en sitrende musikalitet.

Drømemestrene af Imbolo Mbue

Et øjeblik på 7th Street af Brian Chikwawa

Hr. Ferdinand, 2017. - 450 sider
Drømmemestrene er en historie med meget på hjerte og hjertet på rette sted. Sød, men aldrig fjollet.
Alvorlig, men aldrig kedelig.

Korridor, 2013. - 23 sider
Novellen foregår i de tidlige 00'eres Zimbabwe og
er en odyssé gennem tilværelsen i Harare - præget af politisk undertrykkelse, korruption og desperation.

Åben by af Teju Cole

Batzer & Co, 2014. - 332 sider
Fortælleren skaber en fortættet stemning, mens
han vandrer i New Yorks gader. Han tænker over
livet, historien, 9/11’s indvirkning på verden, væggelus og venskab. Fortryllende og fascinerende.

Vi skal have nye navne af NoViolet Bulawayo

Republik, 2014. - 265 sider
Man får næsten ondt i maven af følelsesindtrykkene fra Bulawayos debutroman om pigen Darling
fra Zimbabwes slum.
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Vi var fiskere af Chigozie Obioma

Klim, 2016. - 311 sider
En knugende og rørende fortælling om en familie
som falder fra hinanden og samtidig en beretning
om Nigerias turbulente historie.

Americanah af Chimamanda Ngozi Adichie

Gyldendal, 2014. - 512 sider
Helt fantastisk og meget dragende roman, der
skarpt, præcist og nuanceret behandler forholdet
mellem race, identitet, kultur og kærlighed i en globaliseret verden.

