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VI ANBEFALER

ACHEBE, CHINUA: ALT FALDER FRA HINANDEN
BECHS FORLAG - VIATONE, 2013. - 172 SIDER.
Okonkwo bor i en traditionel afrikansk 
landsby. Lige siden han var ganske 
ung, har han stræbt efter anerken-
delse og indflydelse. Nu er han en af 
stammens stormænd, har tre koner og 
mange børn. Missionærer kommer til 
landsbyen og alt forandres. Udgivet 
første gang på dansk i 1986.
Originaludgave: 1958

ANDERSEN, TRINE: DEN RØDE 
JORD I MZUZU
GYLDENDAL, 2013. - 415 SIDER.
30-årige Alice flygter fra 
sit mislykkede liv i Dan-
mark og bosætter sig i 
Malawi i den tro, at hun 

her vil kunne forsvinde i mængden. I 
stedet kommer hun på godt og ondt til 
at fremstå tydeligere end nogensinde.

ANYURU, JOHANNES: EN STORM KOM FRA 
PARADISET
GYLDENDAL, 2013. - 234 SIDER.
Biografisk roman om forfatterens far, P 
(Paul Anyuru), der i 1970’erne forlader 
Uganda for at blive uddannet til jager-
pilot i Grækenland. Hans drømme om 
at flyve bliver til et mareridtsagtigt liv 
i evig flugt, da Idi Amin tager magten i 
Uganda ved et statskup.

BAUER, OLA: HESTEHOVEDTÅGEN
BATZER & CO, 2013. - 308 SIDER.
Tom er 10 år i 1951, hvor en frodig 
hushjælp vækker begæret i ham. Det 
gør hun også hos moderens to bejlere, 
så atmosfæren i huset er kaotisk og 
højspændt

BOLAÑO, ROBERTO: NOCTURNE 
FRA CHILE
GYLDENDAL, 2013. - 177 SIDER.
På sit dødsleje begynder 
den katolske præst Ur-
rutia en fortælling om 
sit liv. En fortælling 

om sydamerikansk litteratur og om 
den chilenske politiske virkelighed i 
starten af 1970’erne.

CELESTINI, ASCANIO: DET SORTE FÅR : BEGRA-
VELSESHYMNE TIL DEN “ELEKTRISKE 
GALEANSTALT”
MELONI, 2012. - 107 SIDER.
Tragikomisk fortælling om italienske 
Nicola, der klarer sig dårligt i skolen, 
bliver mobbet og opbygger derfor en 
fantasiverden, der får omverden til 
at betragte ham som en tosse. Han 
flytter ind på en galeanstalt, hvor han 
fortæller om livet de næste 35 år.

CHABON, MICHAEL: WONDERBOYS
ROSENKILDE & BAHNHOF, 2013. - 343 SIDER.
Hovedpersonen er en midaldrende 
forfatter, som er i dyb krise efter ad-
skillige år med stoffer, rod i privatlivet 



og en karriere for nedadgående. Men 
en weekend med hans gravide elsker-
inde, en spøjs forlægger og 2 unge 
forfatterspirer åbner hans øjne

CHRISTENSEN, LARS SAABYE: 
BLINK 
C&K, 2013. - 462 SIDER.
Historien om forfatteren 
Funder starter i Norge i 
1969, hvor han kæmper 
dels med at skrive, dels 

med at finde en ægthed i sig selv, og 
slutter mange år senere, hvor den 
aldrende kendisforfatter indlægges til 
rehabilitering på en amerikansk klinik.

COLLING NIELSEN, KASPAR: DEN DANSKE 
BORGERKRIG 2018-24
GYLDENDAL, 2013. - 222 SIDER.
Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser 
borgerkrigen med drab, selvtægt, 
sammenbrud og kaos til følge. 450 år 
senere fortæller rigmanden, der ved 
hjælp af stamceller stadig er i live, 
om sine tanker, tab og oplevelser til 
sin talende hund og lever samtidig et 
tumultarisk og dekadent liv i rigdom 
sammen med venner, som løbende 
fortæller hinanden utrolige historier 
om psykisk syge bjørne og meget 
mere.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON: ISLANDSKE 
KONGER
LINDHARDT OG RINGHOF, 2013. - 270 SIDER.
Knudsen-slægten stammer fra den lille 

fiskerby Tangavik på Island. Med ud-
gangspunkt i Arnfinn Knudsen tager 
jeg-fortælleren os med på en rejse gen-
nem tre generationer, hvor vi møder 
fiskere, drukkenbolte, genier, tyve, 
kærlighed, svigt, krise og venskab.

ESPEDAL, TOMAS: MOD KUNSTEN 
BATZER & CO, 2010. - 157 SIDER.
I en selvbiografisk roman skriver To-
mas Espedal om sin vej henimod det at 
være forfatter. I en blanding af forskel-
lige litterære genrer skriver han om sit 
eget liv som enlig far i Bergen, om sine 
forældre og om sine bedsteforældre, 
og historierne blandes sammen og går 
ud og ind ad hinanden.

FORD, RICHARD: CANADA
TIDERNE SKIFTER, 2012. - 399 SIDER.
Krønike om den unge Dells sære 
skæbne, da han køres til Canada som 
15-årig, da forældrene arresteres for 
et elendigt bankrøveri. Han fortæller 
historien som midaldrende, og konklu-
derer til slut, at han har tilpasset sig 
tilværelsens muligheder

FOSS, KRISTIAN BANG: DØDEN 
KØRER AUDI
GYLDENDAL, 2012. - 229 SIDER.
Asger mister alt og må 
tage et job som handi-
caphjælper hos den 
kronisk syge og hashry-

gende Waldemar. Waldemar overtaler 
Asger til at tage med ham til Marokko 
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så han kan blive kureret for alle sine 
lidelser, men turen går ikke helt som 
planlagt.

GLINVAD, SIMON: MIN GRØNNE HIMMEL
BATZER & CO, 2013. - 232 SIDER.
Den mandlige hovedperson på 60 
år valgte 10 år tidligere en isoleret 
tilværelse langt ude på landet efter at 
han forlod sin kone og søn. Pludselig 
en dag får han besked om at hans søn 
er død, hvorefter en historie om fædre, 
sønner og svigt oprulles.

GRJASNOWA, OLGA: RUSSEREN ER EN, DER 
ELSKER BIRKETRÆER
C&K, 2013. - 319 SIDER.
Da Masjas tyske kæreste, Elias, plud-
selig dør krakelerer hendes verden. 
Som barn af russisk-jødiske indvan-
drere til Frankfurt bliver hun i tvivl 
om sin hjemstavn og identitet. Hendes 
rejse til Israel for at arbejde som tolk 
giver hende ikke et entydigt svar.

HOSSEINI, KHALED: OG BJER-
GENE GAV GENLYD
CICERO, 2013. - 445 SIDER.
I landsbyen Shadbagh 
i 1949 beslutter Saboor 
at forære sin datter 
Pari væk til familien 

Wahdati i Kabul. En beslutning der 
får betydning for hele familien i flere 
generationer. Sideløbende følger vi en 
række andre skæbner gennem tiden i 
Afghanistan, Paris og Californien.

JEPSEN, ERLING: DEN 
SØNDERJYSKE FARM 
GYLDENDAL, 2013. - 271 SIDER.
Ved foden af Gramby 
Bakke i Sønderjylland 
i 1960’erne slår den 
12-årige Allan sig på 

kaninavl, altimens det groteske og 
sorte udfolder sig omkring ham. Både 
i hans dysfunktionelle familie og i 
lilleput-samfundet, der rystes ved an-
komsten af en neger.

JÓN KALMAN STEFÁNSSON: HIMMERIGE OG 
HELVEDE 
BATZER & CO, 2010. - 210 SIDER.
En poetisk skæbnefortælling om natu-
rens kræfter og livets store spørgsmål. 
Historien foregår for hundrede år 
siden på vestkysten af Island på en 
isoleret fiskeplads inde i en lille fjord 
omgivet af høje fjelde. Drengen og 
hans ven Bardur ror sammen med fire 
andre mænd ud i en åben fiskebåd en 
mørk og iskold martsnat for at fiske 
torsk langt ude på fjorden.

KEHLMANN, DANIEL: OPMÅLINGEN AF VERDEN
PER KOFOD, 2007. - 287 SIDER.
I en blanding af facts og fiktion og med 
humor fortælles om to af Tysklands 
store videnskabsmænd, naturforskeren 
Alexander von Humboldt (1769-1859) 
og matematikeren og astronomen Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855), deres 
opdagelser og liv.
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KHADRA, YASMINA: SORT MÅNE
GYLDENDAL, 2013. - 298 SIDER.
Hans, rigmand og eventyrer, overtaler 
Kurt som sørger over sin kone der 
begik selvmord, til at tage med på en 
sejltur til Comorerne for at donere 
medicin. Da skibet er ud for Afrikas 
Horn bliver skibet kapret af pirater og 
rejsen forvandler sig til et mareridt

KLÜSSENDORF, ANGELIKA: PIGEN
BATZER & CO, 2013. - 201 SIDER.
En samfundskritisk roman, der 
beskriver en piges trøstesløse liv i 
DDR omkring 1960-1970 med alkoho-
liserede forældre, hvor pigen kæmper 
sig frem på trods.

LEINE, KIM: PROFETERNE I 
EVIGHEDSFJORDEN
GYLDENDAL, 2012. - 525 SIDER.
Den unge norsk-danske 
præst Morten Falck 
rejser i 1787 til Suk-
kertoppen i Grønland 

for at missionere. Mange voldsomme 
oplevelser venter ham, og efterhånden 
geråder han i tvivl om sig selv og sit 
virke.

LETELIER, HERNÁN RIVERA: PIGEN DER 
FORTALTE FILM
TIDERNE SKIFTER, 2013. - 102 SIDER.
Da den 10-årige María Margarita fra 
den fattige chilenske mineby viser sig 
at have et stort talent for at genfortælle 
biograffilm, øjner hendes familie en 

chance for at tjene lidt ekstra penge. 
Men nogle kunder ønsker mere end 
filmfortælling.

LIKSOM, ROSA: KUPÉ NR. 6
TIDERNE SKIFTER, 2013. - 205 
SIDER.
En ung, finsk kvinde og 
en mid-aldrende russer 
kører i samme kupé 
med tog gennem det 

iskolde Sovjet i midten af 1980’erne. 
Den lange rejse fører dem gennem 
mange fortællinger og et land på sam-
menbruddets rand.

LINDSTRØM, MERETHE: DAGE I STILHEDENS 
HISTORIE
TIDERNE SKIFTER, 2012. - 219 SIDER.
Et midaldrende ægtepar lever i en 
verden af tavshed og fortielse. Bag 
overfladen og igennem antydningens 
kunst skjuler sig dog en afgørende 
familiesandhed med rødder tilbage til 
Nazityskland.

LUNDBERG, ULLA-LENA: IS
GYLDENDAL, 2013. - 370 SIDER.
En ung præst og hans 
lille familie
kommer i 1946 til den 
yderste skær-gård i 
Ålandsøerne, hvor han 

har fået embede. De lever i ægteskabe-
lige lykke, men så brister isen, og alt er 
pludselig ulykke.

5



MARANI, DIEGO: NY FINSK 
GRAMMATIK
JENSEN & DALGAARD, 2013. - 
200 SIDER.
En såret sømand findes 
på havnen i Trieste i 
1943. Lægen antager, at 

han er finne og sender ham til Finland, 
for at genfinde sin historie. Mødet 
med Finland bliver ikke som planlagt 
og patienten går langsomt til grunde i 
jagten på sin identitet og en fortid, der 
ikke lader sig indfange.

MARSTEIN, TRUDE: HJEM TIL MIG
TIDERNE SKIFTER, 2013. - 455 SIDER.
Ove kan bare ikke lade være: han er 
sin første kone utro med hende, der 
bliver hans næste. Utroskaben er hans 
tro følgesvend gennem hele livet. His-
torien følger Ove over tre årtier i rollen 
som ægtemand til to meget forskellige 
kvinder, som elsker i en række kær-
lighedsaffærer med yngre kvinder og 
som far til tre børn.

MO, YAN: HVIDLØGSBALLADERNE
BATZER, 2013. - 437 SIDER.
Bønderne i Paradis Amt, i 1980’ernes 
Kina, lever under fattige og svære kår 
og er af regeringen tvunget til at dyrke 
hvidløg, men overproduktion gør det 
umuligt af komme af med afgrøderne. 
Bøndernes utilfredshed kulminerer i et 
voldsomt oprør, og under de efterføl-
gende massearrestationer går ingen fri.

MORTENSEN, HENNING: KLOVNENS REJSE
GYLDENDAL, 2013. - 533 SIDER.
På et plejehjem sidder den 117 år 
gamle klovn Albert Palopoli og skriver 
på sine erindringer. En af de øvrige 
beboere ved tilsyneladende mere om 
klovnens fortid end han bryder sig om 
og Albert tvinges til at omskrive sin 
historie.

MYERS, KIRSTEN: SOMMERBARN
GYLDENDAL, 2013. - 314 SIDER.
Anne vokser op i Østjylland midt i 
1960’erne. Hendes far er proprietær og 
hendes mor holder facaden udadtil, 
men bag den lever Anne et liv i higen 
efter forældrenes kærlighed og i kon-
stant angst for sin voldelige storebror.

OATES, JOYCE CAROL: HÆVN : 
EN KÆRLIGHEDSHISTORIE
VERVE, 2011. - 166 SIDER.
Teena Maguire og 
hendes 12-årige datter 
Bethie går en som-
mernat hjem gennem 

parken. Her bliver Teena overfaldet og 
voldtaget af en gruppe unge mænd og 
næsten slået ihjel. Bethie overværer det 
hele fra sit skjulested, men hendes vid-
nesagn bliver betvivlet i retten. Imid-
lertid er der en ung politimand, som 
hævner sig på voldtægtsmændene.
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OATES, JOYCE CAROL: LILLE FUGL FRA HIMLEN
VERVE, 2010. - 576 SIDER.
Da den unge mor Zoe Kruller bliver 
myrdet, bliver hendes mand og hen-
des elsker mistænkt. Begge har store 
teenagere, som bliver tiltrukket af 
hinanden i en blanding af mistro og 
længsel. Først som voksne forenes de 
kortvarigt og forløsende, og begge kan 
se tilbage på familier, som for altid 
blev ødelagt af Zoe Krullers brutale 
død.

OKSANEN, SOFI: DA DUERNE 
FORSVANDT
ROSINANTE, 2013. - 366 SIDER.
Fætrene Edgar og Ro-
land vokser op sammen 
på landet i Estland men 
er meget forskellige. Un-

der krigen arbej-der Edgar for nazis-
terne og Roland for Skovbrødrene, der 
kæmper for et frit Estland. Sidenhen 
skifter Edgar holdning og arbejder for 
KGB i det sovjetiske Estland.

PETTERSON, PER: JEG 
NÆGTER 
BATZER & CO, 2013. - 287 SIDER.
Tommy bliver banket 
sønder og sammen af 
sin far og er bedste ven-
ner med Jim. Venskabet 

glider ud, og deres liv går i hver sin 
retning. 35 år senere mødes de tilfæl-
digt igen.

PREISLER, HASSAN: BRUN 
MANDS BYRDE 
LINDHARDT OG RINGHOF, 2013. 
- 219 SIDER.
Han hører hjemme over 
alt, men føler sig ikke 
hjemme nogen steder. 

Han er fyldt med selvtillid, og samti-
dig meget usikker på både sig selv og 
det samfund han lever i. Velkommen 
til Hassan Preislers liv - og indløs en 
rørende og anderledes udviklingshis-
torie, hvor det moderne menneske og 
samfund sættes under lup.

RIFBJERG, KLAUS: NØLEREN 
GYLDENDAL, 2012. - 225 SIDER.
En 70-årig pensioneret litteraturprofes-
sor får stjålet et maleri, som fores-
tiller hans tidligere ven kunstmaleren 
Nikolaj Værn. Tyveriet får ham til at 
tænke deres lange venskab igennem 
og dermed det meste sit liv fra skole-
start i 1930’erne, ungdom i 1950’erne, 
de midaldrendes tackling af ungdoms-
oprøret, alderdommen og ægteskabet 
med Aline.

SJISJKIN, MIKHAIL: BREVBOGEN
BATZER & CO, 2013. - 412 SIDER.
To elskende er adskilt af krig, men 
skriver løbende breve til hinanden. 
Brevene når aldrig frem, så deres 
skæbner deler sig uden mulighed for 
gensidig refleksion.



SJÓN: MÅNESTEN : DRENGEN, 
DER ALDRIG VAR TIL
C&K, 2014. - 139 SIDER.
Den 16-årige dreng 
Månesten oplever den 
spanske syges hærgen, 
vulkanen Katla i udbrud 

og Islands selvstændighed sammen-
vævet med biografernes stumfilm i 
Reykjavik 1918, mens han tumler med 
sin seksualitet.

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

LÆS BOGEN - SE FILMEN, 
DER HAR PREMIERE I 2014

DOSTOJEVSKIJ, F. M.: 
DOBBELTGÆNGEREN
GYLDENDAL, 1996. - 185 SIDER.
En forkuet embeds-
mand, der fantaserer sig 
til en dobbeltgænger, 
der har held med sig, 

hvor han selv lider nederlag.
Originaludgave: 1846

KIRKSKOV, MORTEN: KAPGANG
GYLDENDAL, 2010. - 279 SIDER.
Martins mor er lige død, kort før han 
skulle konfirmeres. Han sørger, er 
forvirret over voksenverdenen og 
sin egen spirende seksualitet, for han 
finder både veninden Kristine og ven-
nen Kim tiltrækkende.
Filmen instrueres af Niels Arden 
Oplev.

UDFORDRINGER

KLOUGART, JOSEFINE: OM MØRKE
GLADIATOR, 2013. - 329 SIDER.
Lyrisk prosa bl.a. om forholdet mellem 
mand og kvinde, og udsyn der ændrer 
sig, alt efter om det ses i mørke eller 
lys.

83.8 
OATES, JOYCE CAROL: 
CARTHAGE
ECCO, 2014. - 482 SIDER.
When a young girl dis-
appears near a commu-
nity in the Adirondacks, 

the people of the town of Carthage 
must face the fact that an Iraq War 
veteran is the prime suspect.
På engelsk (ikke kommet på dansk ved 
katalogets deadline maj 2014)



RASMUSSEN, BJØRN: PYNT
GYLDENDAL, 2013. - 175 SIDER.
Punktroman om en ung 
skuespillerinde med 
spiseforstyrelser, som er 
indlagt på et psykia-
trisk hospital, og som i 

nedslag fortæller om sin barske fortid, 
dopingen på hospitalet, og sin angst 
for livet.

DIGTE

HASSAN, YAHYA: YAHYA HASSAN
GYLDENDAL, 2013. - 169 SIDER.
Digtsamling om forfatterens opvækst 
med vold, svigt og kriminalitet.

HØRSLEV, LONE: LA’ OS
C&K, 2012. - 87 SIDER.
Digte om at finde sig til 
rette i en ny bolig med 
udblik på verdenssitu-
ationen med finanskrise, 
global opvarmning og 

ungdomsarbejdsløshed og med refer-
encer til “Hus Forbi” og gadens hjem-
løse eksistenser.

NORDENHOF, ASTA OLIVIA: DET NEMME OG DET 
ENSOMME 
BASILISK, 2013. - 55 SIDER.
Digte oplyst af emhætter, nattens 
stjerner og tv. Ord fra en plaget 
ugidelig pige med livet i bagagen.

SØRENSEN, KNUD: FØRST NU
GYLDENDAL, 2013. - 47 SIDER.
Naturen og årstidernes skiften er cen-
trale motiver hos Knud Sørensen, der 
også reflekterer over tidens gang.

NOVELLER

HESSELHOLDT, CHRISTINA: CAMILLA AND 
THE HORSE
ROSINANTE, 2008. - 158 SIDER.
Noveller om kærlighed, ensomhed 
og længsel, hvor de samme personer 
optræder i forskellige sammenhænge. 
Desuden en længere fortælling som 
fortsætter romanen ‘I familiens skød’.

JESSEN, IDA: POSTKORT TIL 
ANNIE
GYLDENDAL, 2013. - 220 SIDER.
Seks noveller med en-
somme kvinder som 
hovedpersoner. Novel-
lerne tager udgang-

spunkt i det stille hverdagsliv, hvor en 
uventet begivenhed kan tvinge kvin-
derne til at træffe forkerte valg. Som 
oftest på baggrund af ugengældt kær-
lighed til deres ægtemænd, kærester 
eller sønner.

MADSEN, SVEND ÅGE: PIGEN I CEMENT-
BLANDEREN
GYLDENDAL, 2013. - 285 SIDER.
En række fortællinger snor sig mellem 
hinanden, tvistes og drejes, så det, der 



det ene øjeblik virker dagligdags og 
letgenkendeligt, i næste nu trans-
formeres til noget absurd og kaotisk. 
Dobbeltgængere, astrofysikere og 
gammeldags politiopdagere blandes 
sammen til en humoristisk og raffiner-
et blanding af gedigen fortælleglæde.

MEYER, CLEMENS: NATTEN, 
LYSENE, VOLDEN
PEOPLE’S PRESS, 2013. - 233 
SIDER.
Kamp for social over-
levelse, kamp for at livet 
skal give mening og 

kamp for kærlighed er nogle af temae-
rne i denne novellesamling fra Tysk-
land. Mange af novellerne udspiller sig 
på samfundets underside eller udkant.

OZ, AMOS: MELLEM VENNER
GYLDENDAL, 2014. - 194 SIDER.
Indlevede skildringer af ensomme og 
længselsfulde mennesker i en israelsk 
kibbutz i 1950’erne, hvor fællesskabet 
ellers er et af målene med tilværelsen.

RISHØI, INGVILD H.: HISTORIEN OM FRU BERG 
BATZER & CO, 2013. - 146 SIDER.
Fem noveller der handler om ham-
steren Fru Bergs sørgelige endeligt, om 
pludselig at finde sin plads i livet ved 
at ligne Janis Joplin, om kærlighed og 
solidaritet mellem søskende i en ver-
den, hvor de voksne tér sig underligt.

GRAPHIC NOVELS

SAX, ALINE: GHETTOENS FARVER
TURBINE, 2013. - 171 SIDER.
I tekst og illustrationer fortælles om 
den unge jødiske mand Misja, som i 
1940 oplever grusomheder og over-
greb i den jødiske ghetto i Warszawa

TANIGUCHI, JIRO: SENSEIS 
MAPPE
FAHRENHEIT, 2013. - 2 BIND.
Den 37-årige single og 
lidt ensomme kvinde 
Tsukiko møder en 

dag på sin stambar sin mere end 30 
år ældre gymnasielærer. På trods af 
aldersforskellen opstår der et tæt og 
usædvanligt venskab imellem de to.

THOMPSON, CRAIG: EN DYNE 
AF SNE
FAHRENHEIT, 2008. - 582 
SIDER.
Den unge, strengt re-
ligiøst opdragede Craig 
møder på en sommer-

lejr sin første store kærlighed, den 
frisinde Raisa. Deres vidt forskellige 
baggrunde og syn på kærligheden gør 
det vanskeligt at få forholdet til at vare 
ved.



KLASSIKERE

BLIXEN, KAREN: GENGÆLDELSENS VEJE
GYLDENDAL : DET DANSKE SPROG- OG 
LITTERATURSELSKAB, 2013. - 373 SIDER.
To unge engelske pigers oplevelser i 
huset hos en mystisk præst i Frankrig. 
Tidligere udgivet under pseudonymet: 
Pierre Andrézel.
Originaludgave: 1944

BREGENDAHL, MARIE: EN DØDSNAT
GLADIATOR, 2013. - 187 SIDER.
En gårdmandskones dødskamp i bar-
selssengen udløser et virvar af følelser 
hos familien, især hos de to halvvok-
sne døtre. I novellen om Lars Skræd-
der tematiseres de fattiges vilkår og 
den sociale ulighed.
Originaludgave: 1912

HAMSUN, KNUT: SULT
GYLDENDAL, 2013. - 202 SIDER.
Jegfortælleren er en ung 
digter, der lever i fattig-
dom og sult i Kristiania. 
Han vandrer rundt i 
gaderne, og sulten for-

stærker strømmen af voldsomme ind-
tryk, hallucinationer, stærkt skiftende 
sindsstemninger og oplevelsen af den 
moderne storby med dens splintrede, 
meningsløse virkelighed
Originaludgave: 1890

JOHANSEN, HELGA: HINSIDES : EN PSYKOLOGISK 
REDEGJØRELSE
GLADIATOR, 2013. - 272 SIDER.
Roman om en ung kvinde, der bliver 
indlagt på psykiatrisk hospital i 1883, 
hvor hun oplever, at behandlingen 
og det autoritære system gør hende 
endnu mere syg. Gennem sproget 
skabes bølger af associationer, hvor 
virkeligheden bliver mere og mere 
hallucineret Tidligere udgivet under 
pseudonymet: Hannah Joël 
Originaludgave: 1900

STUCKENBERG, INGEBORG: 
SAMLEDE VÆRKER
GLADIATOR, 2013. - 199 SIDER.
I romanen, der tidligere 
har været udgivet i 
ægtemanden Viggo 
Stuckenbergs (f. 1866-

1904) navn, skildrer Ingeborg Stuck-
enberg (1866-1904) sit liv, ægteskab, 
de svære vilkår for hendes kunstner-
iske ambitioner og hendes tragiske 
endeligt. Indeholder desuden en 
novellen Badegæster, rejseskildring og 
private breve.
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