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TITLER ANBEFALET AF 
LINEA MAJA ERNST VED 
INSPIRATIONSAFTEN FOR 
LÆSEKREDSE 2013

KLOUGART, JOSEFINE: ÉN AF OS SOVER
ROSINANTE, 2012. - 260 SIDER  
En lyrisk romanfortælling om sorg, tab 
og identitet, og om at høre til og holde 
af.

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.

NORDENHOF, ASTA OLIVIA: ET 
ANSIGT TIL EMILY
BASILISK, 2011. - 89 SIDER
En fortælling om kær-
ligheden, hvor Rosa 
elsker Emily. Emily ufor-
løst elsker Daniel. Og 

Rosa bl.a. genskriver sin afdøde fars 
dagbog fra da han er 21. Forskellige 
litterære virkemidler som dagbogsno-
tater, breve og dialoger benyttes.

PILGAARD, STINE: MIN MOR SIGER
SAMLEREN, 2012. - 167 SIDER  
Fortælleren er en ung kvinde, der er 
blevet smidt ud af sin (pige)kæreste. 
Hun flytter hjem i præstegården til 

faderen. Med megen selvironi berettes 
om byture med veninden, med den 
dominerende mor, sågar besøg hos 
lægen, sværmer hun for ham?

RASMUSSEN, BJØRN: HUDEN 
ER DET ELASTISKE HYLSTER 
DER OMGIVER HELE LEGEMET 
GYLDENDAL, 2011. - 92 SIDER
Eksperimenterende ro-
man. Bjørn er 15 år og 
bor på en rideskole i 

Vestjylland sammen med sin depres-
sive mor og to ældre brødre. Han 
forelsker sig i en 20 år ældre mand, 
som han udvikler et sadomasokistisk 
forhold til. Hans seksualitet og forel-
skelse er uforløst,og om dette kredser 
hans tanker.

RAVN, OLGA: JEG ÆDER MIG SELV SOM LYNG : 
PIGESIND
GYLDENDAL, 2012. - 71 SIDER
Digte, der sprogligt går på opdagelse i 
kroppen, i den unges verden med ven-
skaber, sex og kærlighed.

TRUDSØ, AMALIE LAULUND: 
KOORDINATER : KØBEN-
HAVNERTEKSTER
ROSINANTE, 2012. - 91 SIDER  
En ung kvinde flytter til 
København. Gennem 60 
kapitler med køben-

havnske gadenavne som overskrift 
oplever vi en periode i kvindens liv.



IDEER TIL LÆSNING I 
FORBINDELSE MED 
ARRANGEMENTER PÅ 
VEJLE BIBLIOTEKERNE 
EFTERÅRET 2013

BRONTË, CHARLOTTE: JANE EYRE
BECHS FORLAG - VIATONE, 2011. - 368 SIDER
Kærligheds- og dannelsesroman om 
Jane Eyre, en fattig og forældreløs 
pige, som efter en barsk opvækst 
bliver guvernante på et gods, hvor 
hun får brug for alt, hvad hun har af 
klogskab, uafhængighed og mod i sin 
komplicerede kærlighed til godsejeren 
Biblioteket har flere forskellige filmati-
seringer til udlån på dvd og en enkelt 
filmatisering kan ses på filmstriben.dk
Originaludgave: 1847

CLARK, MATHILDE WALTER: GRUMME HISTORIER 
KBH. : SAMLEREN, 2011. - 171 SIDER
En samling humoristiske noveller, 
der alle handler om et menneske, der 
oplever grumme, absurde ting´.

DAVIDSEN, LEIF: UTAHS 
BJERGE OG ANDRE HISTORIER
LINDHARDT OG RINGHOF, 2011. 
- 254 SIDER  
Novellesamling. 
Indhold: Smartphones ; 
Strandingsgods ; Golfsv-

inget der forsvandt ; En fighter kom til 
byen ; Flugtveje ; Udestående fordring-
er ; Julekort fra fortiden ; Tekniske 

problemer ; Den cambodjanske søster 
; Det var ikke en burka ; Utahs bjerge ; 
Krige uden ende.

DAVIDSEN, LEIF:  MIN BRODERS VOGTER
LINDHARDT OG RINGHOF, 2010. - 463 SIDER  
Magnus Meyer må til Spanien for 
at redde sin bror, der kæmper i Den 
Spanske Borgerkrig. Her møder han 
den skønne, russiske kommissær Irina 
og kommer på sporet af en guldskat 
fra Inkariet.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON: 
BEATLEMANIFESTET
VINDROSE, 2005. - 236 SIDER
Johan Petjursson og 
hans venner vokser op i 
1960’ernes Reykjavik, og 
skal stifte bekendtskab 

med alkohol, piger og ikke mindst 
rockmusik.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON: FODSPOR PÅ HIM-
LEN ; DRØMME PÅ JORDEN ; NAVNLØSE VEJE
VINDROSE, 2006. - 211, 215, 188 SIDER
Fodspor på himlen: Frodig og 
fabulerende beretning om en vidt 
forgrenet families liv gennem tre gen-
erationer på bunden af det islandske 
samfund i begyndelsen af dette århun-
drede.
Drømme på jorden: Varm, fabulerende 
og humoristisk beretning om Gudnys 
og Olafs 10 børn, der alle anbringes 
uden for hjemmet. De følges op til 2. 
verdenskrig i en barsk opvækst med 
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sygdom og død.
Navnløse veje: Efter hjemkomsten fra 
den spanske borgerkrig går det ned 
ad bakke for kommunisten Ragnar og 
hans familie, mens hans excentriske 
bror Ivar fantaserer om et luksusliv i 
udlandet 
Titlerne tidligere udgivet separat.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON: 
REYKJAVIK-TRILOGIEN 
VINDROSE, 2006. - 558 SIDER
Realisme og poetisk sur-
realisme forenes i disse 
tre barokt fabulerende 
romaner fra Reykjavik 

i 1950’erne og 1960’erne om en flok 
drenge, deres gale streger, barberen 
der keder sig og mange andre fo-
runderlige mennesker. 
Samlet udgave af: Ridderne af den 
runde trappe, Vingeslag i tagrenden 
og Regndråbernes epilog.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON: SINDETS TREMMER 
: EN KÆRLIGHEDSHISTORIE 
VINDROSE, 2008. - 349 SIDER  
Selvbiografisk roman om forfatterens 
alkoholisme og behandlingen herfor, 
hvor han møder Einar Thor Jonsson, 
der tillige er narkoman.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON: UNIVERSETS 
ENGLE
VINDROSE, 1995. - 221 SIDER
Psykologisk skildring af en skizof-
ren ung mands ensomme tilværelse, 

hans lammende familietraumer, de få 
møder med lykken og hele hans oplev-
else af virkeligheden som splintret og 
vanvittig.

30.172 
LANETH, PIA: FRIS LILLYS DANMARKSHISTORIE : 
KVINDELIV I FIRE GENERATIONER
GYLDENDAL, 2008. - 640 SIDER 
Fire generationer af kvinder set 
gennem forfatterens families livsfor-
løb. Man får den personlige, kvinde-
politiske og samfundsmæssige ud-
vikling fra 1880erne og frem til i dag.

MANN, THOMAS: DØDEN I 
VENEDIG
GYLDENDAL, 2012. - 94 SIDER
En digter og videnska-
bsmand overvældes af 
lidenskab for en billed-
skøn polsk dreng under 

et ophold i det koleraramte Venedig.
Biblioteket har opera på cd med tekst 
ud fra romanen (på engelsk)
Originaludgave: 1912

MANN, THOMAS: BUDDENBROOKS : EN FAMILIES 
FORFALD
GYLDENDAL, 2002. - 596 SIDER 
Lybecker-patricierslægt gennem fire 
generationer fra omkring 1820 til 
1900-tallets begyndelse. 
Findes også med titlen Huset Budden-
brook. Biblioteket har også en filmati-
sering af romanen på dvd.
Originaludgave: 1901

4



MANN, THOMAS: TIDLIGE 
FORTÆLLINGER 1893-1912
GYLDENDAL, 2012. - 429 
SIDER  
25 fortællinger og es-
says, der tegner et bro-
get billede af Tyskland 

og den tyske kultur i årtierne før 1. 
Verdenskrig.

MANN, THOMAS: SENE FORTÆLLINGER 
1919-1953
GYLDENDAL, 2013. - 366 SIDER 
Thomas Manns fortællinger udgivet 
i perioden 1919-1953, som er skrevet 
delvist i landflygtighed på flugt fra na-
zismen, viser bredden og dybden i den 
modne forfatters forfatterskab.

MANN, THOMAS: TROLDDOMSBJERGET
GYLDENDAL, 1989. - 2 BIND (892 SIDER) 
Den unge Hans Castorp besøger i 
tiåret før 1. verdenskrig sin fætter på 
et mondænt, schweizisk tuberkulose-
sanatorium, og dette steds egenartede 
atmosfære er rammen om en række 
tids- og kulturhistoriske diskussioner.
Originaludgave: 1924

78.811 
PH - 77 VISER [CD + BOG]
THANING & APPEL, 2009. - 1 BOG (231 SIDER) : 
ILL., 1 CD

SMITH, AMALIE: I CIVIL : SAMLING 
GYLDENDAL, 2012. - 93 SIDER
Digte og prosatekster, der dels skildrer 

samlinger af blandt andet mineralske 
krystaller, dels skildrer et kærligheds-
forhold, hvor den ene part rammes af 
en kræftsygdom.

WEITZE, CHARLOTTE: BJERGTAGET : 
FORTÆLLINGER
SAMLEREN, 1999. - 151 SIDER  
Novellerne handler om mennesker, 
som drager bort, viskes ud, opsluges 
eller vender forandrede tilbage. Eller 
er det måske den kendte verden, der 
har ændret sig, mens de var borte?

WEITZE, CHARLOTTE: 
BREVBÆREREN : ROMAN
SAMLEREN, 2003. - 192 SIDER
En eventyrroman om 
albinoen Kaspar, der 
bliver postbud højt mod 
nord og møder de mær-

kelige kvinder Sofie og Lærke samt en 
gal konge, inden han forløses fra sin 
sygdom.

WEITZE, CHARLOTTE: FANDEKKE : ROMAN 
SAMLEREN, 2001. - 246 SIDER  
Efter en brand, hvor alle tror, Ursula 
er omkommet, flygter hun til storbyen. 
Her lever hun i kloakkerne i en even-
tyr/mytisk verden, men vælger efter 
mødet med Fandekke at vende tilbage.

WEITZE, CHARLOTTE: HARZEN-SANGER : ROMAN
SAMLEREN, 2013. - 234 SIDER  
I skolegården sidder Hanna ensomt 
og synger under et træ. Niels sidder i 

5



træet og kikker på fugle. Det umage 
par får hurtigt et barn, Lisa, der som 
15-årig forsvinder. Hanna leder efter 
hende, men det er svært at lede efter 
noget dyrebart.

WEITZE, CHARLOTTE: 
DET HVIDE KVARTER : 
FORTÆLLINGER 
SAMLEREN, 2011. - 154 SIDER
Fortællinger fra et at-
traktivt villakvarter, 
hvor der bag de pæne fa-

cader gemmer sig noget foruroligende 
og uforudsigeligt, og inden nogen ser 
sig om, er hverdagen blevet overtaget 
af velkendte og uhyggelige elementer 
fra folkeeventyrene.

WEITZE, CHARLOTTE: MØRKETS EGNE : 
FORTÆLLINGER 
SAMLEREN, 2005. - 130 SIDER
Fortællinger, hvor der under tilsynela-
dende normale overflader skjuler sig 
noget mystisk og som regel foruroli-
gende.

WEITZE, CHARLOTTE: SKIFTING : FORTÆLLINGER 
SAMLEREN, 1996. - 141 SIDER
Noveller som med mange af sagn- 
og eventyrlitteraturens virkemidler 
skildrer mennesker, der lever skævt 
og sært og ensomt blandt almindelige 
pæne mennesker.

AAKJÆR, JEPPE: JENS LANGKNIV : AF FJENDS 
HERREDS KRØNIKEBOG 

HOVEDLAND, 2007. - 208 SIDER
Da tyske lejetropper under Trediveår-
skrigen i 1627 invaderer Jylland bliver 
Jens Langkniv på grund af et iltert 
temperament en oprører mod uretten 
og en forsvarer af de små i samfundet.
Originaludgave 1915

AAKJÆR, JEPPE: VREDENS BØRN : ET TYENDES 
SAGA
HOVEDLAND, 2008. - 198 SIDER
Et angreb på gårdmændenes udnyt-
telse af tyendet i slutningen af 1800-tal-
let i form af en beskrivelse af drengen 
Pers opvækst
Originaludgave: 1904

ANBEFALET AF ANDRE 
LÆSEKREDSE VED 
INSPIRATIONSAFTEN FOR 
LÆSEKREDSE 2012

ADICHIE, CHIMAMANDA NGOZI: 
LILLA HIBISCUS
GYLDENDAL, 2009. - 287 
SIDER
15-årige Kambilis far 
er meget religiøs. Han 
styrer sin familie med 

hård hånd og sikrer dem en god posi-
tion i det nigerianske samfund. Men 
da Kambili og hendes bror Jaja smager 
frihed og bliver præsenteret for nye 
måder at se verden på, ændrer meget 
sig for familien.
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BARBERY, MURIEL: PINDSVINETS ELEGANCE 
TIDERNE SKIFTER, 2009. - 376 SIDER 
Portnersken Renée og den 12-årige 
Paloma finder sammen i et venskab 
med en rig, ældre japaner, der flytter 
ind i deres opgang.

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.

BRANNER, H. C.: LEGETØJ : EN ROMAN OM EN 
FORRETNING
GYLDENDAL, 1961. - 315 SIDER  
Skildring af et københavnsk legetøjs-
firma og de mennesker, som arbejder 
der. Originaludgave 1936

CHRISTENSEN, LARS SAABYE: 
HALVBRODEREN 
ATHENE, 2002. - 722 SIDER
Halvbroren Barnum 
er fortælleren, og især 
halvbroderen Fred 
har hans opmærksom-

hed. Men også familiens historie i 
fire generationer indeholder livets og 
skæbnens hovedtemaer: savn og sam-
menhold, løgn og længsel, kærlighed 
og kunst.

CROSS, DONNA WOOLFOLK: PAVE JOHANNE
CENTRUM, 1998. - 469 SIDER
Johanne fra Franken udgiver sig for at 
være mand og bliver munk og læge og 
samtidig dyrker hun kærligheden til 
sin ungdoms elskede. I Rom stiger hun 
i graderne, og i året 853 vælges hun i 
følge sagnet til pave.

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.

DONOGHUE, EMMA: RUM 
POLITIKEN, 2011. - 339 SIDER
Drengen Jack fortæller 
fra sit daglige liv. Han 
har tilbragt hele i sit 
liv i fangenskab sam-
men med Mor i et lille 

værelse, som kun har en låst dør og 
et ovenlysvindue. Da han fylder 5 
år fortæller Mor, at der er en verden 
udenfor og får ham til at medvirke til 
et flugtforsøg.

ERIKSEN, INGE: EN KVINDE MED HAT 
GYLDENDAL, 2006. - 397 SIDER
Ida Francescas liv kommer til at bære 
præg af 1900-tallets udvikling: født i 



middelklassen og gift ind i overklas-
sen, men med mange relationer såvel 
tilbage til Den spanske Borgerkrig og 
den 2. verdenskrig som til Cubakrisen 
og den europæiske historie.

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.

GEJL, TRISSE: PATRIARKEN
LINDHARDT OG RINGHOF, 2006. - 411 SIDER  
Den dominerende anmelderfar, den 
følelsesladede forfatterdatter og den 
velmenende svigerdatter fortæller 
skiftevis deres families historie. Det 
handler om en tilsyneladende velfun-
gerende familie, der går i stykker efter 
morens alt for tidlige død.

HANSEN, MARTIN A.: LØGNEREN
GYLDENDAL, 1971. - 187 SIDER.
En lærer på en lille dansk ø gør i nogle 
dagbogsoptegnelser op med sit eget liv 
og sit forhold til øens befolkning 
Originaludgave: 1950

HERGEL, OLAV: INDVANDREREN 
PEOPLE’S PRESS, 2010. - 445 SIDER
Et sammenstød mellem en racistisk 
dørmand og indvandrerdrengen Zaki, 
der sammen med 3 venner vil fejre sin 
flotte studentereksamen med et dis-
koteksbesøg, får katastrofale følger.

KRAUL, ANNEGRETE: 
EN MEGET LYKKELIG MAND 
GYLDENDAL, 2010. - 298 
SIDER
Historien handler om 
fire par i 30’erne og 
deres interne relationer, 

både parforholdene og vennerne. 
Christian er førerhund, hvad angår 
det materielle, men hvordan kan han 
egentlig have råd til dét niveau? Hvad 
sker der med menneskers værdier, når 
præstationsræset kører?

KRISTÍN MARJA BALDURSDÓTTIR: 
KARITAS UDEN TITEL
GYLDENDAL, 2010. - 456 
SIDER
Samhørende: Karitas 
uden titel ; Karitas - kaos 
på lærred

Islandske Karitas kommer i 1920’erne 
på Kunstakademiet i København. 
Tilbage på Island gifter hun sig og 
ender med en flok børn - uden mu-
lighed for andet end at drømme om 
kunst. Men hun er stærk nok til at gøre 
sig fri.



KUCZOK, WOJCIECH: SKARN 
BATZER & CO, 2009. - 223 SIDER
Delvist selvbiografisk roman om en 
opvækst i det sydlige Polen med en 
voldelig og tyrannisk far og et råt miljø 
i kulminedistriktet.

LOE, ERLEND: DOPPLER 
GYLDENDAL, 2005. - 175 
SIDER
Samhørende: Doppler ; 
Volvo lastvagnar
Doppler, som er en 
velfungerende borger, 

beslutter pludselig, at han må finde sig 
selv, opgiver job og ægteskab og flytter 
ud i skoven omkring Oslo for at finde 
sig selv, i selskab med en elgkalv og i 
pagt med naturen, mens han tænker 
over udviklingen i samfundet og hans 
eget ægteskab.

MARSTRAND-JØRGENSEN, 
ANNE LISE: HILDEGARD 
GYLDENDAL, 2009 OG 2010. - 
2 BIND
Biografisk roman om 
middelaldermystikeren, 
komponisten, abbedis-

sen og meget mere, Hildegard von 
Bingen (1098-1179).

MERCIER, PASCAL: NATTOG TIL LISSABON 
TIDERNE SKIFTER, 2007. - 478 SIDER
En mand bryder op fra sit velordnede 
liv i Bern og tager toget til Lissabon 
for at lede efter alt om forfatteren de 

Prado, hvis bog han har fundet i et 
antikvariat, og som han er blevet fuld-
stændigt bjergtaget af.

OKSANEN, SOFI: RENSELSE 
ROSINANTE, 2010. - 359 SIDER
Den gamle estiske bondekone, Aliide 
finder det unge traffickingoffer, Zara, 
livløs på sin gårdsplads. Forbindel-
serne mellem de to kvinder afdækkes 
langsomt, og en tragisk familiehistorie 
tilbage fra Sovjettiden om at miste sin 
frihed og sin krop, åbenbares.

OLSSON, LINDA: ASTRID & 
VERONIKA
ARONSEN, 2008. - 270 SIDER
Veronika vender efter en 
stor sorg tilbage til Sver-
ige, hvor hun langsomt 
opbygger et venskab 

med sin sære nabo Astrid. Begge har 
haft det vanskeligt, men venskabet 
forandrer deres liv.

PETTERSON, PER: UD OG STJÆLE HESTE 
BATZER & CO, 2004. - 260 SIDER
I en øde sæterhytte sidder den gamle 
mand Trond og tænker på den fjerne 
fortid, i sommeren 1948, hvor han og 
faderen befandt sig samme sted, i en 
idyllisk sommer, som fik en brat afslut-
ning.

RAMSLAND, MORTEN: SUMOBRØDRE 
ROSINANTE, 2010. - 254 SIDER
11-årige Lars vokser i starten af 



1980’erne op i et rækkehuskvarter i 
Odense, hvor valutaen er tæsk og op-
findsomt tidsfordriv.

ROSNAY, TATIANA DE: SARAHS 
NØGLE 
BAZAR, 2008. - 343 SIDER
I 1942 deporterede det 
franske politi tusind-
vis af jøder, bl.a. den 
10-årige Sarah, der 

mirakuløst overlevede. Men med en 
uendelig stor sorg. I 2002 leder jour-
nalisten Julia historien frem og bliver 
så grebet af den, at hun må følge den 
til ende.

WASSMO, HERBJØRG: HUNDREDE ÅR
LINDHARDT OG RINGHOF, 2010. - 441 SIDER
Altertavlen i Lofotkatedralen blev 
malet af en kunstuddannet præst, og 
modellen til englen var forfatterens 
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

ZUSAK, MARKUS: BOGTYVEN
SESAM, 2007. - 566 SIDER
Det er Døden, der fortæller histo-
rien om 9-årige Liesel som under 2. 
verdenskrig sendes til en plejefamilie. 
Hun stjæler bøger og Håndbog for 
Kirkegårdgravere er den første som 
hun lærer at læse efter.

NYE BØGER ANBEFALET AF 
BIBLIOTEKARERNE

BANNERHED, TOMAS: 
RAVNENE 
GYLDENDAL, 2013. - 420 
SIDER
12-årige Klas skal 
overtage Små-

landsgården. Det forventer hans 
psykisk skrøbelige far. Men Klas kig-
ger hellere opad efter alle fuglene, 
mens han plages af skyld og bekym-
ring for faren, der bliver mere og mere 
syg. Hjemme forsøger moren at opre-
tholde hverdagen.

CLEAVE, CHRIS: GULD
HR. FERDINAND, 2012. - 357 SIDER
Zoe og Kate er tidens største navne 
indenfor banecykling, men har vidt 
forskellige tilgange til livet og sporten 
og deres venskab er kompliceret af 
mange private knuder.

ERPENBECK, JENNY: HJEM-
SØGELSE 
TURBINE, 2012. - 183 SIDER
Ved Brandenburg søen 
i det tidligere DDR 
danner et hus rammen 
for en række men-

neskeskæbner og er vidne til, hvordan 
tiden og historiske begivenheder for-
mer dem, der søger et hjem i huset.



EUGENIDES, JEFFREY: 
BRYLLUPSINTRIGEN
GYLDENDAL, 2012. - 447 
SIDER
3 unge er på vej ud af 
college i 1982. Vi følger 
Madeleine, der elsker 

Victoriatidens forfattere og Leon-
ard, men Mitchell elsker til gengæld 
Madeleine. På vej ud i verden møder 
de både følelsesmæssige og intellek-
tuelt svære udfordringer.

GYRÐIR ELÍASSON: VED SANDÅEN : 
PASTORALSONATE
TORGARD, 2012. - 140 SIDER
Romanen følger en navnløs kunstmal-
er bosat i campingvogne i selvskabt 
isolation. Han fortæller om sine iagt-
tagelser i naturen og om kampen for 
at gøre sine billeder overbevisende. 
Romanens præcise, minimalistiske 
stil brydes af og til af indslag af over-
naturlig eller magisk art.

HASLINGER, JOSEF: JÁCHYMOV
TIDERNE SKIFTER, 2013. - 263 SIDER
En østrigsk forlægger mødes tilfældigt 
med en tidligere balletdanser i den 
tjekkiske kurby Jáchymov. Han for at 
lindre sin ryglidelse, hun for at se den 
by, hvor hendes far var tvangsarbejder 
i uranminen. Balletdanserens famili-
etragedie bliver til et manuskript, som 
forlæggeren ønsker at udgive.

KURKOV, ANDREJ: GARTNEREN FRA OTJAKOV
HOVEDLAND, 2012. - 351 SIDER
Da en fåmælt og mystisk gartner kom-
mer til huset for at arbejde beslutter 
vennerne Igor og Koljan at afdække 
hans fortid via hans mærkelige 
tatovering. Det fører dem langt væk 
til byen Otjakov ved Sortehavet og 
tidsmæssigt tilbage til 1950’erne.

OBREHT, TÉA: TIGERENS KONE
GYLDENDAL, 2012. - 371 
SIDER
Da den unge læge Na-
talias elskede bedstefar 
dør, bliver det for Na-
talia en erindringsrejse 

ind i bedstefarens historier fra hendes 
barndom og hans liv under Balkans 
turbulente udvikling fra 2. verdenskrig 
og frem til Balkan-krigen.

PENNACCHI, ANTONIO: 
MUSSOLINI-KANALEN
GYLDENDAL, 2013. - 446 
SIDER
Slægtskrønike om tre 
generationer af familien 
Peruzzi, der som fattige 

fæstebønder sammen med tusinder af 
andre bliver flyttet til Mussolinis store 
landindvindingsområde, Agro Pontini.

SCHALANSKY, JUDITH: GIRAFFENS HALS : 
DANNELSESROMAN 
VANDKUNSTEN, 2012. - 219 SIDER
For biologilæreren Inge Lohmark er 



giraffens lange hals et eksempel på 
naturens orden. At række sig for at 
nå det, der er uden for rækkevidde, 
gælder både for giraffer og mennesker. 
Men det har konsekvenser.

SOROKIN, VLADIMIR: 
SNESTORMEN
VANDKUNSTEN, 2012. - 158 
SIDER
Den russiske læge Garin 
må frem til en øde lands-
by med pestvaccine, 

men farer sammen med sin kusk vild i 
en snestorm, der byder på både fristel-
ser og farer i en sær blanding af fortid 
og fremtid - en retrofremtid i 2030’erne
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