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KÆRE LÆSEKLUB
 
Her finder I inspiration til læsning i jeres læseklub. I skal bestille bøger til jeres 
læseklub på jeres lokale bibliotek. Bestil i god tid!
I Vejle har vi en samling læsekredsbøger i kælderen, som I kan benytte, hvis I 
ikke har fået bestilt i tide. Her står der mange titler i mange eksemplarer. 

God fornøjelse!

Else Zakarias
E-mail: ez@vejlebib.dk 
Telefon: 40 42 87 68

1



2

DANSKE

ABURAS, LONE: DEN SVÆRE TOER 
GYLDENDAL, 2011. - 170 SIDER   
Kollektivroman om en flok yngre dan-
skere fra de københavnske forstæder. 
Skildrer det moderne menneskes ud-
fordringer i arbejds- og privatlivet.

ANDERSEN, HENRIK: BESKYT-
TELSESZONEN 
PEOPLE’S PRESS, 2011. - 359 
SIDER   
Hvorfor flytter familien 
Nørskov hele tiden? Da 
Martin bliver profes-

sionel fodboldspiller i Hansa Rostock, 
undersøger han moderens fortid i 
DDR.

BENGTSSON, JONAS T.: ET EVENTYR 
ROSINANTE, 2011. - 381 SIDER   
Socialrealistisk roman om dansk virke-
lighed anno 1986-2000, hvor en dreng 
udvikles til ung mand under påvirkn-
ing af en anarkistisk far, der på flugt 
fra fortiden, i eventyrets ramme, og 
med den kærlighed han evner, søger at 
lære sin søn om livet.

BRUN, LISBETH: DET DU MIS-
TER 
GYLDENDAL, 2011. - 292 
SIDER 
Efter at være blevet 
gravid med to tilfældige 

mænd, bliver Marie midt i 1960’erne 
gift med Villy. De har ikke meget at 
sige hinanden, og mens Villy kun 
tænker gårdens drift, bliver Marie 
mere og mere frustreret.

FALDBORG, HANNE: KVINDERNE PÅ SØLVHEDEN
SEPTEM, 2003. - 384 SIDER  
Slægtsroman, der følger en sønder-
jysk landbofamilie fra 1900 til efter 
årtusindeskiftet. Fire generationer, der 
med stærke kvinder og hårdt arbejde 
følger historiens gang og de enkelte 
familiemedlemmers omskiftelige liv.

GEJL, TRISSE: SIDEN BLEV DET FOR PÆNT 
PEOPLE’S PRESS, 2011. - 329 SIDER 
Trine Vedel er en yngre succesrig 
forfatter. Men hun er kørt fast i skat-
tegæld, spiritusforbrug og i følelsen af, 
at alt er klicheer. Hun søger konfron-
tationer på alle områder for at komme 
videre, både i ægteskabet og som 
skribent.

GRÜNFELD, KATRINE: ET HJEM 
I MØRKE 
GYLDENDAL, 2012. - 136 
SIDER 
Mos og Pelle flytter fra 
København til Mørke i 
Jylland, hvor Mos har 

arvet et hus. Imens Mos sætter køk-
kenet i stand og drømmer om fami-
lieliv og børn, sætter kvinden Pelle sig 
ofte ind i skabet og holder fremtiden 
på afstand.



HAMMANN, KIRSTEN: SE PÅ MIG 
GYLDENDAL, 2011. - 458 SIDER 
Søde, naive Julie vil så gerne giftes og 
have børn, men Casper er meget plud-
seligt stukket af til Indien efter at have 
friet til hende. Hun lejer 2 værelser ud, 
og sex-fikserede Sune flytter ind for at 
skrive en roman. De bliver kærester, 
men det går slet ikke som nogen af 
dem ønsker.

HØRSLEV, LONE: SORG OG CAMPING 
C&K, 2011. - 218 SIDER 
En række mennesker i en lille jysk by 
er vævet sammen i et sælsomt møn-
ster, der her beskrives humoristisk og 
skrapt.

KLOUGART, JOSEFINE: HALLERNE 
ROSINANTE, 2011. - 175 SIDER 
En lyrisk beskrivelse af et destruktivt 
forhold mellem en mand og en kvinde 
i København, der står som en kulisse 
med historiske bygninger og en natur, 
som beskrives med poetisk nærvær.

KLOUGART, JOSEFINE: STIG-
NINGER OG FALD 
ROSINANTE, 2010. - 171 SIDER 
I et lyrisk sprog beskriv-
er en pige sin barndoms 
landskaber på Mols - og 
det både naturens og 

sindets landskaber´.

KAARSBØL, JETTE A.: DIN NÆSTES HUS 
GYLDENDAL, 2010. - 370 SIDER 
Arkitekten Laus kommer til en 
landsby i Jylland, dels for at begrave 
sin far, dels for at finde sig selv. Men 
mødet med præsten, hans unge kone 
og landsbyens beboere bliver ikke helt 
problemfrit.

LEINE, KIM: VALDEMARSDAG 
GYLDENDAL, 2008. - 221 SIDER 
I 1938 slår Erik sin kones elsker ihjel. 
I det følgende døgn genoplever han 
sin barndom, tiden som sømand og sit 
ægteskab. Til sidst vælger han dog at 
melde sig selv.

PLAMBECK, DY: GUDFAR 
GYLDENDAL, 2011. - 170 SIDER 
Med nedslag i et motorcykeltræf i 
1976, banecykling i 1953 samt provin-
sen og bz-miljøet i 2007 fortælles om 
Uffes liv og dannelse fra opvæksten og 
frem til han er 53-årig murer, exbiker 
og gudfar.

RIFBJERG, KLAUS: JORDBÆR 
GYLDENDAL, 2011. - 197 
SIDER 
Edith sidder ved sin 
mands dødsleje og lader 
tankerne gå på vandring 
gennem sit lange liv og 

især sine relationer til familie, venner, 
elskere og kærester, mens hun vur-
derer sit lange ægteskab.
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THOMSEN, THORSTEIN: ROCK HUDSON SKAL 
IKKE DØ I UKRAINE  
ROSINANTE, 2011. - 429 SIDER 
Biografisk roman om teater- og film-
instruktøren Douglas Sirk, født Detlef 
Sierck, der voksede op i Hamborg med 
danske forældre, men senere måtte fly-
gte til USA med sin jødiske kone, hvor 
han gjorde karriere i Hollywood efter 
mange trængsler.

NORDISKE

CHRISTENSEN, LARS SAABYE: 
BERNHARD HVALS FORTALEL-
SER  
C&K, 2011. - 517 SIDER 
Den tidligere læge 
Bernhard Hval beslut-
ter inden sit planlagte 

selvmord at skrive et festskrift over 
amatørkapgængeren Notto Fipp, som 
han havde sit livs eneste venskab med 
i 1930’erne.

FLØGSTAD, KJARTAN: DEN YDERSTE GRÆNSE 
TIDERNE SKIFTER, 2011. - 414 SIDER 
To unge tyske jurister vælger tidligt i 
1930’erne at bekende sig til nazismen 
og deltager som officerer i okkupa-
tionen af Norge. Efter krigen glider 
de uden skyldfølelse ind i rollen som 
gode samfundsstøtter, men så krydser 
en ung nordmand deres veje.

GRIMSRUD, BEATE: EN DÅRE FRI 
GYLDENDAL, 2011. - 483 SIDER 
Espen, Erik og Emil er en del af Elis 
liv. Det er stemmer, der følger hende 
overalt. Nye kommer til. Terapeuten 
Jonatan forsøger at hjælpe Elin med at 
leve livet og håndtere stemmerne.

HALLGRÍMUR HELGASON: ISLANDS FORFATTER 
ROSINANTE, 2006. - 622 SIDER 
En gammel forfatter vågner op i en af-
sides islandsk dal uden hukommelse. 
Han kommer til en gård, og langsomt 
går det op for ham, at han er vågnet op 
i en roman, han skrev for 40 år siden.

HEIVOLL, GAUTE: FØR JEG BRÆNDER NED 
SAMLEREN, 2011. - 287 SIDER 
Fiktion mikses med fakta og selvbio-
grafiske elementer. Forfatteren gen-
kender som ung mand det mørke vi 
alle indeholder i en faktuel sag om 
pyromanbrande i bygden Finsland i 
det norske udkantsområde som både 
han og en pyroman vokser op i.

HOTAKAINEN, KARI: EFTER-
MÆLE 
GYLDENDAL, 2011. - 253 
SIDER 
Sinikka Malmikunnas 
får et tilbud fra en forfat-
ter - hvis hun fortæller 

ham sin historie, får hun 7000 Euro. 
Men er det hendes eller forfatterens 
fortolkning vi møder?
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HOVDEN, MAGNE: SAMELAND  
MODTRYK, 2011. - 259 SIDER 
De to ukueligt optimis-
tiske postarbejdere Leif 
og Roy fra Kirkenæs i 
det nordligste Norge 
beslutter sig for at tjene 

mængder af nemme penge ved at 
åbne en samisk lejr for rige oplevelse-
shungrende turister. Med et kendskab 
til samisk kultur, der begrænser sig 
til joik og tilstedeværelse af rensdyr, 
kaster de sig ud i opgaven.

JACOBSEN, ROY: HUGGERNE  
FORUM, 2007. - 175 SIDER 
Da finnerne i 1939 rømmer og af-
brænder den lille by Suomussalmi 
før russerne kan indtage den, bliver 
tømmerhuggeren Timmo tilbage og 
bliver sat til at hugge brænde for den 
russiske hær.

SEM-SANDBERG, STEVE: DE FATTIGE I LODZ 
GYLDENDAL, 2011. - 659 SIDER 
Ældstejøden Rumkowski forvalter 
på nazisternes vegne ghettoen i den 
polske by Lodz, der på sit højeste har 
200.000 indbyggere, der gradvist bliver 
deporteret og myrde.

SVELAND, MARIA: BITTERFISSEN 
MODTRYK, 2008. - 240 SIDER 
Et bittert opgør med kærlighedsmyten 
og kvinders forhold til identitet, liges-
tilling og forældrerollen. Handler om 
30-årige Sara, som en skønne dag har 

fået nok af ægteskabsfængslet og for-
lader mand og barn for at tage en uges 
tænkepause på Tenerife.

WASSMO, HERBJØRG: HUN-
DREDE ÅR 
LINDHARDT OG RINGHOF, 
2010. - 441 SIDER 
Altertavlen i Lofotkat-
edralen blev malet af en 
kunstuddannet præst, 

og modellen til englen var forfatter-
ens formoder Sara Susanne. Historien 
er fuld af farver og gode detaljer, og 
drejer sig om 3 generationers stærke 
kvinder, deres liv, deres kærlighed og 
sorger.

EUROPÆISKE

AMMANITI, NICCOLÒ: PÅ HERRENS MARK 
GYLDENDAL, 2009. - 423 SIDER 
Rino og Christiano Zena er far og søn 
og lever et liv på samfundets bund i 
en trøstesløs italiensk flække. Vold, 
druk og arbejdsløshed hører til dagens 
orden, men også kærlighed, drømme 
og håb. Sammen med et par forhutlede 
venner planlægger Rino at stjæle en 
hæveautomat, men det ender med død 
og ødelæggelse.

BANVILLE, JOHN: HAVET 
2011. - 176 SIDER 
Kunsthistorikeren Max Morden 
vender tilbage til den kystby, hvor han 
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tilbragte sin barndom. Her mødte han 
de 2 søskende Cloe og Myles og lærte 
om kærlighed og død. Samtidig for-
søger han at bearbejde tabet over sin 
hustru, mens den omsorgsfulde pen-
sionatsværtinde og den pensionerede 
oberst kredser om ham.

BARNES, JULIAN: NÅR NOGET SLUTTER 
TIDERNE SKIFTER, 2011. - 167 SIDER 
Den midaldrende Tony arver en dag-
bog, som blev skrevet for 40 år siden 
af vennen Adrian, der begik selvmord. 
Mens Tony venter på at modtage 
arven, hvirvles hans tanker ind i for-
tiden, og kendsgerningerne, som han 
måske slet ikke husker så præcist, beg-
ynder at rumstere.

DE WAAL, EDMUND: HAREN 
MED DE RAVGULE ØJNE 
HR. FERDINAND, 2011. - 388 
SIDER 
Keramikeren de Waal 
arver en samling små 
japanske figurer - netsu-

ker - fra sin onkel og beslutter at un-
dersøge samlingens vej gennem hans 
slægt fra 1870’erne til i dag og dermed 
også slægtens historie.

JONES, LLOYD: MISTER PIP 
HR. FERDINAND, 2008. - 279 SIDER 
Brutalitet, tro og kunst står centralt i 
historien om 13-årige Mathilda, der 
bor på Stillehavsøen Bougainville. 
Da borgerkrigen bryder ud, påtager 

landsbyens eneste hvide, særlingen 
Mr.Watts, sig at undervise børnene 
udelukkende ved hjælp af Dickens ro-
man Store forventninger.

NICHOLLS, DAVID: SAMME DAG 
NÆSTE ÅR 
THANING & APPEL, 2010. - 462 
SIDER 
Emma og Dexter til-
bringer natten sammen 
efter deres dimissions-

fest i 1988. De næste knap 20 år opd-
ager de, at de trods store forskelle ikke 
kan undvære hinandens venskab, men 
mangt og meget står i vejen for at det 
kan udvikle sig til mere.

PAMUK, ORHAN: USKYLDENS 
MUSEUM 
GYLDENDAL, 2011. - 518 
SIDER 
Rigmandssønnen Kemal 
er forlovet med den 
rigtige pige, men møder 

en fjern og meget smuk kusine, som 
han bliver vildt forelsket i . Historien 
handler om denne besættelse, og hvad 
den gør ved hans liv. Men også om 
byen Istanbul.

SCHNEIDER, ROBERT: ÅBENBARINGEN 
HOVEDLAND, 2011. - 284 SIDER 
I Naumburg i det tidligere Østtyskland 
finder i 1992 organist, Jakob Kemper 
et ukendt partitur af Johann Sebastian 
Bach. Partituret har en nærmest mag-
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isk virkning på ham, men han tør ikke 
indvie de vestlige Bach-eksperter, som 
skal overvåge orglets restaurering, i 
sin viden.

SMITH, ZADIE: OM SKØNHED 
ROSINANTE, 2007. - 595 SIDER 
Det faglige fjendskab mellem Rem-
brandteksperterne Howard Belsey 
og Monty Kipps er motoren i den 
groteske og morsomme beretning om 
deres og deres familiers anstrengte 
forhold, om religiøse, politiske og 
faglige fordomme og om kærlighed og 
tilgivelse.

TÓIBÍN, COLM: BROOKLYN 
TIDERNE SKIFTER, 2011. - 254 
SIDER 
Unge Eilis fra det fat-
tige Irland får omkring 
1950 tilbud om en 
bedre tilværelse i New 

York. Her finder den forsigtige pige 
efterhånden sin plads i pensionatet 
og i butikken, hvor hun arbejder. Men 
hvordan skal hun dog fortælle mor om 
den søde Tony?

AMERIKANSKE

BLOCK, STEFAN MERRILL: EN FORTÆLLING OM 
AT GLEMME  
TIDERNE SKIFTER, 2010. - 364 SIDER 
17-årige Seth er en mester i at gøre sig 
usynlig i skolen. I hjemmet går hans 

mor langsomt til pga. hukommelsess-
vigt, mens hans far kigger dybt i gin-
flasken i desperation. På en faldefær-
dig gård lever pukkelryggen Abel 
alene og i fortiden, mens han venter på 
en, han har mistet. Så begynder Seth at 
forske i sin familiehistorie.

BLOCK, STEFAN MERRILL: STORMEN UDENFOR 
TIDERNE SKIFTER, 2011. - 374 SIDER 
Frederick indlægges på et psykiatrisk 
hospital i 1960’ernes USA efter en epi-
sode, hvor han blotter sig for to ældre 
enker. Hans kone Katharine forsøger at 
få livet til gå videre for deres fire døtre, 
men tvivlen om Frederick virkelig er 
syg nager hende.

CUNNINGHAM, MICHAEL: NÅR MØRKET BRYDER 
FREM 
GYLDENDAL, 2011. - 272 SIDER 
Historien handler om New Yorker-par-
ret Peter og Rebecca Harris fra byens 
kunstverden. Rebeccas egocentrerede 
billedskønne lillebror rykker ind og 
er ved at bringe især Peter helt ud af 
kurs. Stilistisk smuk og præcis skil-
dring af en midaldrendes livskrise.

FRANZEN, JONATHAN: FRIHED 
GYLDENDAL, 2011. - 581 
SIDER 
Amerikansk epos om 
den en gang så perfekte, 
men nu stærkt sam-
spilsramte Berglund 

familie, hvis personlige historie væves 



tæt ind i historien om det amerikanske 
samfund i de dramatiske år efter 11. 
September.

FRANZEN, JONATHAN: KORREKTIONER 
GYLDENDAL, 2002. - 608 SIDER 
Humoristisk beskrivelse af famil-
ien Lambert, der er i total opløsning, 
med faderen ramt af Parkinson og 
børnene enten ramt af depression eller 
arbejdsløshed; for at afhjælpe situ-
ationen beslutter mor Enid sig for en 
traditionel julefest, så familien kan få 
”korrigeret” livsførelsen fra traditionel 
midwest til det nye postmoderne 
Amerika.

HUSTVEDT, SIRI: SOMMEREN UDEN MÆND 
PER KOFOD, 2011. - 220 SIDER 
Da New Yorker-forfatteren Mia Fred-
ericksen bliver forladt efter 30 års 
ægteskab, bryder hun sammen. Hun 
kommer på benene igen og tilbringer 
sommeren i sin hjemby i Minnesota, 
hvor hun reflekterer over kvinde-
lighedens væsen.

KRAUSS, NICOLE: KÆR-
LIGHEDENS HISTORIE 
GYLDENDAL, 2006. - 260 
SIDER  
En familiehistorie om 
den gamle jøde Leo 
Gursky og den unge 

Alma, som ikke kender hinanden, 
men bindes sammen af bogen Kær-
lighedens historie, som Leo skrev for 

mange år siden i Polen før 2. verden-
skrig, men som nu er dukket op igen 
og sætter begivenheder igang, som 
forbinder vidt forskellige mennesker.

MCCANN, COLUM: LAD KUN 
VERDEN TUMLE SIG 
PEOPLE’S PRESS, 2011. - 408 
SIDER 
Omkring en autentisk 
begivenhed i august 
1974, hvor en fransk 

linedanser skød en line mellem tvil-
lingetårnene i New York og vandrede 
mellem de senere så fatalt berømte 
skyskrabere, skildres en masse forskel-
lige men dog nært forbundne skæbner.

MAILER, NORMAN: SLOTTET I SKOVEN 
BORGEN, 2007. - 545 SIDER  
I 1938 foretages på Heinrich Himmlers 
foranledning en kulegravning af Adolf 
Hitlers familiebaggrund, og groteske 
incestuøse detaljer om Hitlers barn-
dom kommer for dagen, ondskab og 
nøgne drifter og instinkter afdækkes, 
og det onde i verden erkendes.

ROTH, PHILIP: ENHVER 
GYLDENDAL, 2007. - 198 SIDER  
I en række erindringsglimt fortælles 
om en mands liv: barndom, voksenliv, 
ægteskaber, børn, karriere, aldring 
og kroppens forfald; kort sagt, rejsen 
gennem tilværelsen.



ROTH, PHILIP: JEG BLEV GIFT MED EN KOMMU-
NIST  
GYLDENDAL, 2011. - 408 SIDER 
Ira Ringold kæmper sig op fra fat-
tigdom og et job som grøftegraver i 
1930’ernes USA til at blive en feteret 
radiovært og gift med en glamourøs 
tidligere stumfilmstjerne. Da hun i 
1950’erne udråber ham til at være 
kommunist i sine skandaleombruste 
erindringer, bryder hans verden sam-
men.

VANN, DAVID: CARIBOU ISLAND 
GYLDENDAL, 2011. - 303 
SIDER 
Gary og Irene burde 
have det fint, han er suc-
cesrig tandlæge i en lille 
by i Alaska, de bor godt. 

Men så vil Gary selv bygge en bjælke-
hytte på en svært tilgængelig ø. Alt 
falder fra hinanden, også bjælkehytten.

YATES, RICHARD: REVOLUTIONARY ROAD 
KLIM, 2009. - 323 SIDER 
April og Frank Wheeler er fanget i et 
skematisk og forudsigeligt forstadsliv 
i 1950’ernes USA. De ønsker at forlade 
den trivielle spændetrøje og planlæg-
ger derfor at drage til Paris for at finde 
tilbage til deres individualitet, kunst-
neriske åre og uafhængighed, men så 
begynder tingene at ændre sig drastisk 
og skæbnesvangert for dem begge.

ANDRE LANDE

AKHTAR, AYAD: TAVSHEDENS SMERTE 
POLITIKEN, 2012. - 335 SIDER 
Splittet mellem sin kulturelle bag-
grund og det omgivende samfunds 
kultur i skellet mellem barndom-
men og ungdomslivet, begår Hayat 
nogle frygtelige fejltagelser, der får 
konsekvenser for ham selv og de men-
nesker han holder af.

AMIRREZVANI, ANITA: BLOMSTERNES BLOD 
LINDHARDT OG RINGHOF, 2007. - 411 SIDER 
I 1600-tallets Persien er fremtiden 
usikker for den unge fattige fortæller. 
Hendes talent for at skabe vidunder-
lige tæpper er ikke kvindearbejde, men 
med en onkels hjælp og stor viljestyrke 
påvirker hun sin egen fremtid.

DESAI, KIRAN: DET TABTE LAND 
ASCHEHOUG, 2007. - 429 
SIDER 
Et øde sted ved Nepals 
grænse bor en men-
neskefjendsk dommer 
sammen med sin dat-

terdatter og deres kok. Deres stille 
hverdag består af minder, datterdat-
terens forelskelse og kokkens tanker 
om sin søn, der lever i Amerika som 
illegal immigrant. Der opstår politiske 
uroligheder i området, som betyder 
drastiske omvæltninger.



GROSSMAN, DAVID: KVINDE PÅ 
FLUGT FRA MEDDELELSE 
VANDKUNSTEN, 2011. - 669 
SIDER 
Ora flygter ud i bjergene 
i håbet om at afværge 
sin søns død ved ikke 

at modtage meddelelsen om, at han 
er dræbt i militær tjeneste. Under-
vejs fortælles hendes livshistorie, om 
ægteskabet med Ilan, sønnerne Adam 
og Ofer og forholdet til vennen Avram.

KHADRA, YASMINA: SOM DAG FØLGER NAT  
GYLDENDAL, 2011. - 351 SIDER  
Younes kommer til verden i 1930’ernes 
Algeriet. Hans forældre er fattige og 
tvinges derfor til at bortadoptere ham 
til hans velstående onkel og franske 
tante. I vadestedet mellem fransk og 
algerisk kultur forsøger han at finde 
sin egen identitet.

MATAR, HISHAM: EN FORSVIN-
DENS ANATOMI 
GYLDENDAL, 2012. - 245 
SIDER 
Nuri er 14 år, da hans 
far, arabisk systemkri-
tiker i eksil, bortføres 

sandsynligvis af politiske fjender. 
Historien fortælles af voksne Nuri, der 
må konstatere, at hans smukke unge 
stedmor svigtede, og at faderen også 
er tabt for altid.

SEE, LISA: PIGERNE FRA SHANGHAI  
LINDHARDT OG RINGHOF, 2011. - 414 SIDER 
Søstrene Pearl og May tvinges til 
ægteskab med to kinesiske brødre fra 
Los Angeles, og da krigen mod Japan 
bryder ud, er deres eneste udvej at fly-
gte til USA, hvor kultursammenstød, 
diskrimination og modstand mod asi-
atiske flygtninge præger hverdagen.

DIGTE

KATZ, JANINA: SKREVET PÅ 
POLSK 
ROSINANTE, 2011. - 51 SIDER   
Digte om at vokse op i 
skyggen af krig, lidelse 
og undertrykkelse set i 
det perspektiv som er-

faringen og alderen giver. 
Var indstillet til Nordisk Råds Littera-
turpris.

THOMSEN, SØREN ULRIK: RYSTET SPEJL 
GYLDENDAL, 2011. - 55 SIDER   
Digte fra en mand midt i livet, der kig-
ger tilbage på levet liv og tab og frem 
med nysgerrighed fra det sted i livet 
han er.

TRANSTRÖMER, TOMAS: SAMLEDE TRAN-
STRÖMER 
ROSINANTE, 2011. - 330 SIDER 
Forfatteren modtog Nobels Litteratur-
pris 2011.



NOVELLER

CARVER, RAYMOND: HVAD VI TALER OM, NÅR VI 
TALER OM KÆRLIGHED : NOVELLER 
GYLDENDAL, 1985. - 191 SIDER  
Læs f.eks. titelnovellen, som rummer 
nok samtalestof til en aften i læseklub-
ben.

HERMANN, JUDITH: ALICE 
BATZER & CO, 2011. - 180 SIDER 
Fem noveller der hver især handler 
om et dødsfald i Alices familie eller 
omgangskreds.

MUNRO, ALICE: FJENDSKAB, 
VENSKAB, ÆGTESKAB  
GYLDENDAL, 2011. - 373 
SIDER 
Novellerne, der foregår i 
Canada, viser i genken-
delige miljøer på landet 

og i byen de menneskelige dramaer 
i nære relationer og de psykologiske 
spil der afgør liv og skæbne.

OMAR, TAREK: MUHAMEDA-
NEREN 
POLITIKEN, 2011. - 255 SIDER   
Noveller om det at være 
fremmed på en eller 
anden måde. Her møder 
man mange forskellige 

etniske personligheder med lige så 
mange forskellige problemer. 
Forfatteren er vokset op i Vejle.

SAUMONT, ANNIE: EN DUFT AF LAVENDEL 
VANDKUNSTEN, 2011. - 117 SIDER 
Noveller, der i en enkel og ligetil 
fortællestil og med overraskende 
afslutninger beretter om almindelige 
menneskers længsler, ensomhed, for-
trydelser og uopfyldte forventninger. 
Bag den fine facade gemmer der sig 
traumer og frygtelige begivenheder.

SCHIRACH, FERDINAND VON: 
FORBRYDELSER 
GYLDENDAL, 2011. - 211 
SIDER 
En række noveller om 
forbrydelser fra både 
samfundets top og bund 

i Tyskland, som ud over at beskrive 
forbrydelsens natur, spillet om penge, 
jalousi og kærlighed også handler også 
om de personlige skæbner, der ofte 
tilfældigt bliver involveret heri.

KLASSIKERE

På Litteratursiden.dk kan I finde en 
indføring i klassiske forfatterskaber og 
idéer til, hvilken bog, I skal vælge fra 
forfatterskabet. Klik ind på www.lit-
teratursiden.dk/forfattere/klassikere.  
2013  er 200-året for Søren Kierkeg-
aards fødsel og det vil naturligvis blive 
markeret.



KIERKEGAARD, SØREN: GJENTAGELSEN : ET 
FORSØG I DEN EXPERIMENTERENDE PSYCHOLO-
GI HOVEDLAND, 2001. - 137 SIDER 
Originaludgaven udgivet under pseu-
donymet: Constantin Constantius. 
Her stiller Constantius sig selv  det 
spørgsmål, om gentagelsen er mulig 
og finder svaret på et religiøst grund-
lag: et menneske kan ikke skabe en 
gentagelse, men må gives den af Gud. 
Gjentagelsen er samtidig et af de 
mange eksempler på, hvordan bruddet 
med Regine Olsen afspejles i og har 
præget Kierkegaards forfatterskab. 
Originaludgave: 1843

UDFORDRINGER

CARTARESCU, MIRCEA: NOS-
TALGI 
C&K, 2011. - 415 SIDER 
Fem fortællinger, der 
kredser om det moderne 
menneskes liv i en ver-
den, der pendler mellem 

dagligdag og drømme, mellem det re-
alistiske og det absurde eller surreelle.

DOSTOJEVSKIJ, F. M.: DOSTOJEVSKIJS FOR-
BRYDELSE OG STRAF 
DANSKLÆRERFORENINGEN, 2011. - 141 SIDER  
Gendigtning af det klassiske værk om 
den fattige studerende Rodion Raskol-
nikov, der bliver dobbeltmorder efter 
at have planlagt og udført et rovmord 
på en pantelånerske. Pengene fra mor-

det glemmer han imidlertid, og mens 
han frygter for at blive afsløret for sin 
forbrydelse, reflekterer han i feber-
vildelse over, om det måske er i orden 
for nogen at slå ihjel.

LI, KUNWU: ET KINESISK LIV 
(BIND 1) 
ALVILDA, 2011.– 254 SIDER  
Faderens tid : 1950-1976. 
Graphic novel. Xiao 
Li bliver født i 1950 og 
oplever hverdagen i 

Mao Zedongs Kina på nærmeste hold, 
lige fra sultkatastrofen under Det Store 
Spring Fremad, over Kulturrevolu-
tionens omvæltninger og frem til Maos 
død i 1976.

LI, KUNWU: ET KINESISK LIV (BIND 2) 
ALVILDA, 2011 - 198 SIDER 
Partiets tid : 1976-1980. 
Graphic novel. Efter Mao Zedongs 
død i 1976 hersker der rådvildhed og 
usikkerhed blandt både ledelse og 
befolkning i Kina. Men så udnævnes 
Firebanden som årsag til alle landets 
problemer.

TAN, SHAUN: ANKOMSTEN 
ABC FORLAG, 2011. - CA. 126 SIDER  
Graphic novel. En mand forlader sin 
familie og rejser til et fremmed og 
mystisk land fyldt med mærkelige 
byer og sære dyr. Vil han nogensinde 
se sin familie igen.
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