
Gode 
udfordrende
bøger til 
din læsekreds
Hvad skal vi læse? Et ofte hørt spørgsmål,  
når man er med i en læsekreds.



Bestil bøgerne til din læsekreds på dit lokale bibliotek. 

DeborD, Guy: Det  
spektakulære samfunD 
Aleatorik Antipyrine, 2020  
- 239 sider 
Kunstpolitisk værk, der spidder 
vores varefikserede samfund 
med paroler, sentenser og 
filosofiske oneliners.

fleisser, marieluise:  
en fryD for foreninGen 
Harpyie, 2020 - 223 sider 
Gustl og hans kærlighed, 
Frieda, er meget forskellige. 
Hun er en omrejsende 
melsælger og han er 
den lokale svømmehelt 
og tobaksælger. Hun er 
rapkæftet og fandenivoldsk 
og han er stille og forsagt, 
undertrykt af sin mor.  
Det bliver et stormfuldt  
og tragisk forhold.

luth, runa marie: kelly 
Cris & Guldmann, 2019  
- 94 sider 
Lastbilchaufføren Pusser 
samler den stejfende Kelly 
op på en af sine køreture 
og tager hende med hjem til 
sit hus. I huset bor der også 
en kvinde, der hedder Viola. 
Kelly og Pusser indleder et 
forhold, men det viser sig 
hurtigt, at Pusser også har 
et forhold til Viola. 

pusjkin, alexanDr:  
lyriske DiGte i uDvalG 
Det Poetiske Bureau, 2020 
- 118 sider 
Udvalg af Alexandr Pusjkins 
digte, der giver et godt 
indtryk af den russiske 
nationalpoets emnekredse 
som kærlighed, naturen 
og samfundskritik. For 
interesserede i klassiske 
forfatterskaber.

rieDer, anna:  
hinDebæGer 
Arena , 2020 - 59 sider 
Digte, der følger et 
sygdomsforløb set fra et 
psykiatrisk hospital på 
Amager, hvor modvægten til 
de sterile gange, skillevæg-
gene, de andre patienter 
og de daglige udfordringer 
udgøres af naturen udenfor 
og skarpe afkodninger af en 
verden i opløsning.  
Til læsere af ny dansk lyrik.

brown, natasha:  
samlinG 
Gyldendal, 2022 - 116 sider 
I korte afsnit fortælles 
historien om en sort kvinde, 
der på den ene side har 
karriere og kæreste og på 
den anden side er ved at 
blive ødelagt af racisme og 
sexisme.  
For alle, der interesserer 
sig for identitetspolitik, 
samfundsmønstre og det 
helt private menneske.



Drewes, aDam: kim 
larsen? – spørGsmål til 
fællesskabet – lanGDiGt 
Cris & Guldmann, 2021 
- 139 sider 
Samfundskritisk langdigt, 
som stiller en række  
spørgsmål til og om fælles-
skabet i Danmark netop nu. 
For læsere af ny dansk lyrik, 
samfundsinteresserede og 
Kim Larsens fans.

foenkinos, DaviD:  
minDerne 
Hr. Ferdinand, 2014  
- 282 sider 
En ung parisisk forfatter-
spire finder masser af stof 
i sin nærmeste familie, hvor 
hans elskede bedstefar dør. 
Bedstemoderen kommer 
på plejehjem (hvorfra hun 
forsvinder) og hans egne 
forældre går fra hinanden 
og finder sammen igen.

Güntner, verena: power 
Silkefyret, 2022 - 268 sider 
Flamme på 11 år leder 
efter hunden Power, der 
er forsvundet i skoven. 
Undervejs får hun følgeskab 
af landsbyens børn, og 
sammen udvikler de en flok-
mentalitet, der bryder med 
den søvnige landsbyidyl. 
Læsere af det lidt skæve og 
absurde, vil finde denne bog 
interessant.  
Det vil være en godbid for 
en eksperimenterende 
læseklub.

elísabet jökulsDóttir: 
aprilsolskinskulDe 
Turbine, 2022 - 166 sider 
Da den unge kvinde Védís 
mister sin far, følger en sorg, 
der bliver udgangspunkt 
for stor kærlighed, misbrug 
og en rejse i et mentalt 
forvrænget univers.  
For læsere af islandsk og 
poetisk litteratur.

hjortkjær, Christian: 
utilstrækkeliG: hvorfor 
Den nye moral Gør De 
unGe psykisk syGe 
Klim, 2020 - 120 sider 
Undersøgelse af, hvad der 
karakteriserer den utilstræk-
kelighed, som unge oplever, 
trods deres flid, gåpåmod 
og engagement, i deres 
efterstræben af en række 
højtravende idealer, hvor 
der konstant skal præsteres 
bedre og hurtigere i både 
skolen, familien og blandt 
vennerne.

keyserlinG, eDuarD von: 
lumre DaGe 
Sidste Århundrede, 2022 
- 86 sider 
I den lumre sommervarme 
udspilles et familiedrama 
fyldt med jalousi, drama og 
hemmeligheder, foran den 
18-årige Bill von Fernow.  
En litterær perle fra en af 
Tysklands store forfattere. 
Til læsere af klassisk 
litteratur.



kleemann, jessie:  
arkhtiCós Dolorôs 
Arena, 2021 - 100 sider 
Digte der handler om arktisk 
smerte, den koloniseredes 
erfaring, Grønlands særlige 
geopolitiske situation og den 
globale opvarming.

korneliussen, ina: Der 
finDes ikke monstre 
Hunov & Haffgaard, 2021  
- 52 sider 
Om en ung kvinde, der som 
pligtskyldig mor undersøger 
om der er monstre under 
hendes barns seng. En dag 
finder hun et monster under 
sin egen seng.  
For voksne og unge læsere 
af tegneserier om livet.

silvera, aDam: they both 
Die at the enD 
Harper Teen, 2017  
- 373 sider 
In a near-future New York 
City where a service alerts 
people on the day they 
will die, teenagers Mateo 
Torrez and Rufus Emeterio 
meet using the Last Friend 
app and are faced with the 
challenge of living a lifetime 
on their end day.

weber, anne: annette, 
et heltinDeepos 
Grif, 2022 - 194 sider 
Den sandfærdige historie 
om Anne Beaumanoir.  
Her besunget som et ikon 
for civil ulydighed i et epos 
om hendes liv og kamp for 
at ændre verden, både i den 
franske modstands- 
bevægelse og senere i 
kampen for Algeriets frihed. 
Til læsere af store og  
anderledes litteraturoplevelser.

pruDhomme, sylvain:  
på vejene 
Holger, 2022 - 303 sider 
Stemningsfuld og sprogligt 
smuk bog om to utilpassede 
mænd og det svære i at 
opretholde en relation til 
en, der lever for at rejse. 
Både som kæreste og som 
ven. Handlingen udspiller 
sig i Frankrig og er en 
kærlighedserklæring til 
landet. For frankofile læsere.

haushofer, marlen: 
væGGen 
Gyldendal, 2021 - 271 sider  
En midaldrende kvinde  
finder sig pludselig  
indespærret bag en mystisk 
glasvæg, der afgrænser 
et bjergområde hvor hun 
tilfældigt er alene i en 
jagthytte. Med dagbogs- 
notater fortæller hun om de 
følgende års robinsonade  
Originaludgave: 1968


