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DANSKE ROMANER AF 
NYERE DANSKE FORFAT-
TERE, VI SPÅR EN STOR 
FORFATTERKARRIERE

PILGAARD, STINE: LEJLIGHEDSSANGE
SAMLEREN, 2015. - 217 SIDER  
En ung kvinde flytter med sin kæreste 
ind i en andelslejlighed i Århus. Hun 
laver lejlighedssange og kommer de-
rigennem tæt på de andre beboere i 
foreningen. Med humor fortæller hun 
om skæbner og møder i dagligdagen.

RAVN, MALENE: MIA 
GYLDENDAL, 2016. - 151 SIDER  
Mia har siden barndom-
men forsøgt at beskytte 
sin storesøster. Da søs-
terens voldelige kæreste 
igen slår hende, tager 

Mia sin søster med hjem for bedre at 
kunne passe på hende. Men det er ikke 
muligt at skjule sig for hverken omver-
denen eller fortiden.

RAVN, OLGA: CELESTINE
GYLDENDAL, 2015. - 166 SIDER  
Moderne gotisk fortælling om 
slotsspøgelset Celestine, en ung 
adelsfrøken, der blev muret inde af 
sine forældre. Hendes historie væves 
sammen med jeg-fortællerens nutidige 
spøgelseshistorie om hjemløshed som 
delebarn i en moderne familie.

SØ, METTE: FORDI AT
REPUBLIK, 2015. - 209 SIDER  
Kanel er skovhugger og 
foretrækker træernes 
selskab fremfor men-
nesker. Da hun kom-
mer til Vendsyssel for 

at fælde farlige træer efter en storm, 
møder hun nye omgivelser og men-
nesker, som trænger ind bag hendes 
hårde facade.

THIELST, JOHANNA: FUGLE STÅR I TIDEVANDET 
BATZER & CO, 2015. - 126 SIDER  
Livet og hverdagen går sin stille gang 
i en lille landsby lige indtil en tragisk 
ulykke ændrer hverdagen og frem-
tiden for alle i landsbyen i nærheden 
af Tidevandet.

VIEMOSE, HANNE HØJGAARD: 
MADO 
BASILISK, 2015. - 215 SIDER 
Kan man henlægge 
sit barn til fortiden og 
bare skifte navn for at 
glemme det? Og er det 

overhovedet muligt at være lykkelig i 
en forstad til Århus, når man er fraskilt 
med to små børn og har et enormt 
tomrum med i baggagen?
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DANSKE ROMANER AF 
MERE ETABLEREDE 
FORFATTERE

DREWSEN, JETTE:  DØDEN ER EN MESTER
GYLDENDAL, 2015. - 225 SIDER  
Frank Wertheimer er ved at blive gam-
mel og syg. Hans tid som stor arkitekt 
og kvindebedårer synes at være nået 
til vejs ende.

HOLST, KAMILLA HEGA: 
PÅ TRÆK
SAMLEREN, 2015. - 293 SIDER  
Roman, der beskriver en 
ung kvindes personlige 
deroute i en blanding af 
sex, svigt og hykleri.

Find spørgsmål til bogen på:
vejlebib.dk/inspiration

JENSEN, CARSTEN: DEN FØRSTE STEN 
GYLDENDAL, 2015. - 612 SIDER  
Afghanistan. En deling danske sol-
dater rives ud af deres “comfort zone”, 
da en af deres egne begår et brutalt 
forræderi. Så nu går jagten på forræ-
deren, en jagt der leder dem dybt ind 
i Afghanistan. Det, der starter som et 
hævntogt, udvikler sig til et potentielt 
mareridt. Et mareridt, hvor krigens 
rædsler udstilles.
Find spørgsmål til bogen på:
vejlebib.dk/inspiration

JESSEN, SØREN: LUFTKASTELLER
JENSEN & DALGAARD, 2015. - 290 SIDER  
Roman om tilsyneladende almindelige 
mennesker, der viser sig at være tæt 
forbundne uden at vide det, og som 
oplever mærkelige hændelser.

MORTENSEN, HENNING: KVINDEN I KORSHÆREN 
GYLDENDAL, 2015. - 158 SIDER  
Den stærkt ordblinde Frida Hansen 
reparerer puslespil i Kirkens Korshær 
mens hun kurtiseres af kollegaen 
Søren Quickborn Madsen og genboen, 
den afskedigede politimand, Henry 
Petersen.
Find spørgsmål til bogen på:
vejlebib.dk/inspiration

SMÆRUP SØRENSEN, JENS: 
FERIEBØRN
GYLDENDAL, 2015. - 253 SIDER  
Arne Beltofts forældre 
tog i hans barndom to 
jævnaldrende køben-
havnske søskende til sig 

som feriebørn på gården i Skalborg. 
De kommer til at spille en afgørende 
rolle i Arnes videre liv.

VINN NIELSEN, BENT: DEN SVÆVENDE 
TANKBESTYRER 
GYLDENDAL, 2014. - 245 SIDER  
Magnus er tankbestyrer et sted i 
Vendsyssel, hvor udviklingen er kørt 
forbi. Han funderer over tilværels-
en sammen med sine få ansatte og 
kunder.
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WILLUMSEN, DORRIT: NÆR OG 
FJERN
GYLDENDAL, 2015. - 243 SIDER  
Satirisk roman om for-
skellige danskere i efter-
krigstiden i forskellige 
livssituationer. Fælles 

for dem alle, er at de alle drømmer 
om noget mere, noget bedre og ikke 
mindst at blive elsket.

NORDISKE ROMANER

AUDUR JÓNSDÓTTIR: LIVSTØRST  (ISLANDSK)
TIDERNE SKIFTER, 2015. - 394 SIDER 
Lidt for tykke og alt for uselvstændige 
Eyja har giftet sig med den tyve år 
ældre, alkoholiserede Vildmand og er 
flyttet til det nordlige Island. Moren og 
bedstemoren bliver enige om at redde 
hende; fra sig selv, Vildmanden og den 
tilværelse hun har valgt.

BACKMAN, FREDRIK: EN MAND 
DER HEDDER OVE (SVENSK)
PEOPLE’S PRESS, 2013. - 357 
SIDER
Ove, en gnaven og regel-
fikseret gammel mand, 
har gjort det til sin op-

gave at kontrollere alt og alle i bolig-
foreningen. Men bag Oves bitre frem-
toning gemmer der sig en sørgmodig 
historie og efter tabet af sin kone har 
Ove på forskellig spidsfindig vis for-
søgt selvmord. Men da en larmende 

iransk kvinde og hendes familie flytter 
ind ved siden af, rusker det liv i Oves 
rutiner og tristesse.

CHRISTIANSEN, RUNE: ENSOMHEDEN I LYDIA 
ERNEMANS LIV (SVENSK)
BATZER & CO, 2015. - 248 SIDER 
Den unge, svenske dyrlæge Lydia 
Erneman bor og arbejder i Norge, et 
stilfærdigt hverdagsliv, hvor hun er 
tilfreds med at være alene men møder 
ensomheden i forskellige afskyg-
ninger.

GUILLOU, JAN: ONDSKABEN (SVENSK)
MODTRYK, 2003. - 350 SIDER
Om en drengs opvækst præget af vold 
og had i det svenske velfærdssamfund 
i 1950’erne.

HEIVOLL, GAUTE: OVER DET 
KINESISKE HAV (NORSK)
SAMLEREN, 2014. - 253 SIDER 
I 1945 bygger et ungt 
norsk par et hus, der 
skal danne ramme om 
såvel familieliv som en 

lille institution for værgeløse børn og 
voksne. Det går fint og alle trives, ind-
til katastrofen pludselig indtræffer.

KINNUNEN, TOMMI: HVOR FIRE VEJE 
MØDES (FINSK)
ROSINANTE, 2015. - 315 SIDER
Familieroman om tre generationers liv 
med hinanden i 1890’ernes Finland. 
Jordemoderen Maria skiller sig ud, 
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hun forsørger sig selv, og har en datter 
udenfor ægteskab. Datteren Lahja får 
også et barn udenfor ægteskab. Årtier 
senere afdækker Kaarina alle familiens 
løgne og hemmeligheder.

LINDGREN, TORGNY: KLINGSOR (SVENSK)
SAMLEREN, 2016. - 194 SIDER
Fortællingen om Klingsor, der bliver 
kunstmaler via et korrespondancekur-
sus, bryder op fra sit liv i beskedne kår 
i Norrbotten og drager ud for at erobre 
verden med sin kunst for senere at 
vende tilbage til hjemegnen.

OLSSON, LINDA: SOLSORTEN 
SYNGER (SVENSK)
ARONSEN, 2015. - 254 SIDER
Den ensomme og ul-
ykkelige Elisabeth flytter 
ind i en lejlighed i Stock-
holm, hvor hun holder 

sig for sig selv. Gode naboer bliver dog 
ved med at banke på, og lige så stille 
opstår både venskaber og kærlighed.

PULKKINEN, RIIKKA: FREMMED (FINSK)
GYLDENDAL, 2015. - 371 SIDER
Maria, en ung præst, plages af tvivl. 
Hun tvivler på sig selv, på sit ægteskab 
og på sin tro. For at finde sine rødder 
flygter hun, i sin afdøde mors fodspor, 
til New York, hvor hun langsomt for-
søger at sætte ord på, hvor det egentlig 
er, hun kommer fra og på ungdom-
mens religiøst prægede spisevægring.

SELMER, AKSEL: KNIV OG GAFFEL (NORSK)
JENSEN & DALGAARD, 2015. - 150 SIDER 
Små episoder af Willys barndom: hans 
ensomhed, den depressive, småalko-
holiske mor, der desperat ønsker sig 
flere børn, og den fraværende far, der 
ønsker sig en rask dreng med sunde 
hobbyer, men istedet får Willy, bange 
og forsagt med kronisk forstoppelse.

WATTIN, DANNY: HR. ISAKO-
WITZ’ SKAT (SVENSK)
POLITIKEN, 2015. - 233 SIDER
I nutiden tager en far, 
en søn og en farfar på en 
“skattejagt” til Polen - en 
rejse, der skal fortælle 

noget om familiens fortid. Rejsen 
krydres med fortællinger fra fortiden, 
hvor jødernes skæbne i Nazityskland 
spiller en central rolle.

WESTÖ, KJELL: LUFTSPEJLING 38 (FINSK)
BATZER & CO, 2014. - 398 SIDER
Mathilda Wiik er sekretær hos ad-
vokaten Claus Thune. En dag hører 
hun en stemme på advokatkontoret, 
som vækker ubehagelige minder hos 
hende. Hvordan kan hun tage hævn?
Modtager af Nordisk Råds Litteratur-
pris 2014.
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EUROPÆISKE ROMANER

ATKINSON, KATE: EN GUD I 
RUINER (ENGELSK)
GAD, 2015. - 441 SIDER 
Om Teddy Todd, en 
elskelig mand, der har 
sin glansperiode som 
RAF-pilot under 2. ver-

denskrig, men som i ægteskabet og i 
forholdet til datteren har trukket det 
korte strå.

DELRUE, ARNAUD: SOMMER MED FAMILIEN 
(FRANSK)
ETCETERA, 2015. - 155 SIDER 
I en vekslen mellem et nutidsspor 
og flashbacks afslører en ung mand 
drypvis sin families hemmeligheder og 
sin egen rolle heri, mens tragedien hele 
tiden ulmer lige under overfladen.

GRJASNOWA, OLGA: ET 
ÆGTESKABS MANGEL PÅ JU-
RIDISK SKARPHED (TYSK)
C&K, 2015. - 235 SIDER  
Balletdanseren Leyla og 
lægen Altay har indgået 
et proformaægteskab. 

Hun er til kvinder. Han er til mænd. 
Da Leyla forelsker sig i den unge 
Jojoun, begynder ideen om det har-
moniske kærlighedsliv langsomt at 
krakelere.

HEALEY, EMMA: ELIZABETH ER 
FORSVUNDET (ENGELSK)
PEOPLE’SPRESS, 2015. - 347 
SIDER
Elizabeth er forsvundet. 
Men det er kun hendes 
veninde Maud, der er 

ved at blive dement, der tager det al-
vorligt. Og hende er der ingen der tror 
på, da hun ikke kan huske noget. Men 
fortiden rumsterer og den husker hun 
meget detaljeret. Også det mysterie 
som alle andre tilsyneladende har 
glemt.

JOYCE, RACHEL: TO SEKUNDER 
I BYRON HEMMINGS’ LIV 
(ENGELSK)
LINDHARDT OG RINGHOF, 2015. 
- 360 SIDER 
11-årige Byron Hem-
mings bekymrer sig om 

tiden og om sin mor, der uden at vide 
det har kørt en lille pige ned. Hvordan 
kan han skærme moderen og holde 
sammen på familien?

KRIEN, DANIELA: ENGANG VIL VI FORTÆLLE 
HINANDEN ALT (TYSK)
ARVIDS, 2015. - 179 SIDER
17-årige Maria bor hos sin kæreste 
Johannes nær grænsen mellem Øst- og 
Vesttyskland. DDR er gået i opløs-
ning og Maria er i tvivl om hvad hun 
vil med sit liv. Men en dag møder 
hun den noget ældre Henner fra 
nabogården.
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LOUIS, ÈDOUARD: FÆRDIG MED EDDY 
BELLEGUEULE (FRANSK)
ROSINANTE, 2015. - 219 SIDER
Selvbiografisk fortælling om Eddy 
Bellegueule der ikke er som de andre 
drenge i den lille nordfranske flække, 
hvor han vokser op. Hans eneste 
chance er enten at prøve at passe ind 
eller at rejse væk.

MCEWAN, IAN: BARNETS TARV 
(ENGELSK)
GYLDENDAL, 2015. - 198 SIDER 
Dommer Fiona Maye 
står i et stort dilemma. 
Hun skal træffe af-
gørelse i en sag om en 

alvorligt syg 17-årig, der af religiøse 
årsager nægter at modtage blodtrans-
fusion. Samtidig meddeler hendes 
mand, at han agter at kaste sig ud i en 
erotisk affære.

RAUD, REIN: REKONSTRUKTION 
(ESTISK)
JENSEN & DALGAARD, 2015. 
- 285 SIDER
En kræftsyg mand 
forsøger at rekonstru-
ere datterens liv for at 

forstå, hvad der fik hende med i et 
kollektivt selvmord. Han fortæller 
om hendes opvækst i årene omkring 
Estlands selvstændighed og opsøger 
hendes tidligere venner i Estland og 
Paris.

RYAN, DONAL: RUST (IRSK)
JENSEN & DALGAARD, 2015. - 171 SIDER 
Efter mange år med økonomisk vækst 
og et overophedet boligmarked er kris-
en nu kommet til et lille irsk bysam-
fund, hvor også dygtige og samvit-
tighedsfulde håndværkere bliver snydt 
og mister arbejdet. Begivenhederne 
skildres fra 21 forskellige synsvinkler 
som skifter i hvert kapitel.

STANISIC, SASA: FØR FESTEN (TYSK)
TIDERNE SKIFTER, 2015. - 309 SIDER
Roman, der skildrer livet i en lille tysk 
landsby i september 2013, hvor lands-
byen gør klar til den årlige høstfest. 
Livshistorier, sagn og eventyr smelter 
sammen i en mosaik af landsbyliv.
Find spørgsmål til bogen på:
vejlebib.dk/inspiration

TÓIBÍN, COLM: NORA WEBSTER (IRSK)
TIDERNE SKIFTER, 2015. 
- 343 SIDER
Autobiografisk roman. I 
den lille irske provinsby 
Enniscorthy kæmper 
enken Nora en stille og 
stædig kamp for at over-

vinde sorg og finde vilje til at starte et 
nyt liv, samtidig med at hun forsøger 
at holde nævenyttige naboer og fami-
liemedlemmer fra døren.
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RUSSISKE

AKSËNOV, VASILIJ: VINTERGENERATIONEN
GYLDENDAL, 1997. - 326 SIDER.
(Serie: En Moskva saga 1)
Den intellektuelle lægefamilie Gra-
dov er - med familiens overhovede 
som Stalins personlige læge - tæt på 
Sovjetunionens dystre historie, men 
må trods de tætte forbindelser til dik-
tatoren kæmpe for at overleve omvælt-
ningerne.

JELIZAROV, MIKHAIL: NEGLENE 
VANDKUNSTEN, 2010. - 117 SIDER
Den pukkelryggede Gloster vokser 
op på et børnehjem sammen med den 
tilsyneladende retarderede Bakhatov. 
De følges igennem ydmygelser på 
børnehjemmet, og da de senere sluses 
ud i samfundet.

KURKOV, ANDREJ: DØDEN OG EN PINGVIN
HR. FERDINAND, 2004. - 302 SIDER
Viktor bor sammen med sin pingvin 
Misha i en lejlighed i Kiev og lever 
af at skrive nekrologer over vigtige 
personer, som endnu lever i bedste 
velgående. Da hans “nekrologer” beg-
ynder at dø på mistænkelige måder, er 
Viktor pludselig i fare.

PRILEPIN, ZAKHAR: SANKJA 
C&K, 2013. - 457 SIDER 
En gruppe unge systemkritikere 
lever livet farligt og udsigtsløst som 

medlemmer af en militant, venstre-
radikal oprørsgruppe i Moskva i 
Putintidens første år. Hovedpersonen 
Sasja er drevet af en længsel efter et 
mere menneskeligt samfund.

SJISJKIN, MIKHAIL: BREV-
BOGEN 
BATZER & CO, 2013. - 412 SIDER
To elskende er adskilt 
af krig, men skriver 
løbende breve til hi-
nanden. Brevene når 

aldrig frem, så deres skæbner deler sig 
uden mulighed for gensidig refleksion.

SLAPOVSKIJ, ALEKSEJ: DE ER 
OVERALT
VANDKUNSTEN, 2009. 
- 413 SIDER
Det moderne Rusland 
sættes under lup i denne 

kollektivroman om penge, magt og 
drømme.

SOROKIN, VLADIMIR: SNESTORMEN
VANDKUNSTEN, 2012. - 158 SIDER
Den russiske læge Garin må frem til 
en øde landsby med pestvaccine, men 
farer sammen med sin kusk vild i en 
snestorm, der byder på både fristelser 
og farer i en sær blanding af fortid og 
fremtid - en retrofremtid i 2030’erne.
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TSYPKIN, LEONID: EN SOMMER I BADEN-BADEN
BATZER & CO, 2008. - 227 SIDER
Under en togrejse i Rusland lever 
fortælleren sig ind i Fjodor Dostojevs-
kijs og Anna Grigorjevnas stormfulde 
ægteskab.

AMERIKANSKE

ALAMEDDINE, RABIH: DEN OVERFLØDIGE KVINDE
HR. FERDINAND, 2015. - 305 SIDER
Aaliya har for mange år siden overgi-
vet sig til bøgernes verden. Alene i sin 
lejlighed i Beirut oversætter hun sine 
elskede bøger til arabisk og filosoferer 
over fortiden, over kærligheden og 
livet, med familie og venner, borger-
krige og ægtemænd og frem for alt sig 
selv.

LETHEM, JONATHAN: DISSI-
DENTPARKEN 
KLIM, 2015. - 363 SIDER 
Tre generationer, den 
karismatiske polske jøde 
Rose Zimmer, der tror 
fuldt og fast på kom-

munismen, hendes datter Miriam og 
barnebarnet Sergius danner baggrund 
for historien om den yderste venstre-
fløj i USA op igennem det 20. århun-
drede.

ROBINSON, MARILYNNE: LILA
GYLDENDAL, 2015. - 260 SIDER
En dag ankommer en hjemløs og 

rodløs ung kvinde til den lille by 
Gilead. Hun har bare brug for ly for 
regnen og søger mod kirkebygningen, 
men mødet med den livskloge gamle 
præst John Ames forandrer hendes liv 
for altid.

WOLITZER, MEG: HUSTRUEN 
C&K, 2015. - 281 SIDER
Joan Castleman er på vej 
til Finland sammen med 
sin berømte ægtemand, 
hvor han skal modtage 
en fornem litteratur-

pris, da hun beslutter at ville skilles. 
Sent i livet har Joan fået nok af deres 
illusoriske ægteskab og rollen som den 
altopofrende hustru
Forlaget har lavet spørgsmål til bogen. 
Se dem på: vejlebib.dk/inspiration/
skoenlitteratur/laesetips-laesekredsen

ANDRE LANDE

ABULHAWA, SUSAN: DET BLÅ MELLEM HIMMEL 
OG HAV (PALÆSTINENSISK/AMERIKANSK)
JENSEN & DALGAARD, 2015. - 306 SIDER
Igennem to enestående kvinder 
fortælles Israel-Palæstina konflikten og 
konsekvenserne heraf for det palæstin-
ensiske folk.

GUO, XIAOLU: JEG ER KINA (BRITISK/KINESISK)
ROSENKILDE, 2015. - 464 SIDER
Engelske Iona har fået til opgave at 
oversætte en række breve og dagbog-
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soptegnelser, der afdækker forholdet 
mellem den landflygtige kinesiske 
musiker Jian, der befinder sig i Europa 
og hans elskede Mu, der stadig er i 
Kina. Undervejs i oversættelsen kom-
mer Iona dybere og dybere ind under 
huden på Mu og Jians forhold og deres 
personlige historier.

HOOPER, EMMA: ETTA OG 
OTTO OG RUSSELL OG JAMES 
(BRITISK/CANADISK)
BAZAR, 2015. - 342 SIDER
Etta er 83 og begyndt 
at glemme. Hun har 
et stort ønske om at se 

havet og beslutter at vandre de 3000 
km fra den lille canadiske prærieby, 
hvor hun har levet hele sit liv.

LIVANELI, ZÜLFÜ: SERENADE (TYRKISK)
TURBINE, 2015. - 301 SIDER 
Da den enlige tyrkiske mor, Maya, 
møder en ældre professor og betages 
af hans livshistorie, begynder hun at 
grave i sin egen dramatiske familiehis-
torie.

NOVELLER

Det kan være svært at tale om en hel no-
vellesamling. Så lad en i læseklubben læse 
hele samlingen og vælge et par stykker ud, 
som I så alle læser og fordyber jer i. Her 
er bud på noveller, der har så megen ind-
hold, at de kan give en rigtig god litterær 

oplevelse og danne basis for en god snak i 
læseklubben.

DJØRUP, ADDA: POESI OG AN-
DRE FORMER FOR TRODS
SAMLEREN, 2015. - 150 SIDER  
16 noveller om men-
nesker, der handler på 
trods eller i trods mod 
vaneforestillinger og 

omgivelsernes forventninger.

EJERSBO, JAKOB: REVOLUTION
GYLDENDAL, 2009. - 302 SIDER  
Indgår i: Afrika-trilogien. Fortællinger 
fra Afrika om søgen efter identitet hos 
både indvandrere og udvandrere.

EJERSBO, JAKOB: SUPEREGO
GYLDENDAL, 2000. - 223 SIDER  
1990’ernes tyve- og trediveårige og 
deres hverdag er taget lige på kornet: 
udseende, parforhold, forsøget på at få 
et ‘normalliv’, sex, stoffer og så videre.

GRÄS, ULRIK: UPARFUMERET
TIDERNE SKIFTER, 2015. 
- 129 SIDER  
Novellesamling om 
især drenge og mænd 
med eksistentielle ud-
fordringer og konkrete 
problemer og trusler.

JOYCE, JAMES: DUBLIN FORTÆLLINGER
ATHENÆUM, 1942. - 231 SIDER 
James Joyce’s noveller er noget mere 
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tilgængelige end hans store roman Ul-
ysses. (Originaludgave 1914)

RIFBJERG, KLAUS: BESAT : 
FORTÆLLINGER
GYLDENDAL, 2015. - 167 SIDER  
Gennem 10 fortællinger, 
der veksler i form og 
længde, kredser Rifbjerg 
om begreberne “besat” 

og “besættelse”. Konkret i forbindelse 
med tyskernes besættelse af Danmark 
og mere overordnet i forhold til følel-
ser.

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.

DIGTE

Det kan være svært at snakke om en hel 
digtsamling, så det er en god ide at vælge 
nogle få digte ud og så fordybe sig i dem. 
Eller måske bare tage et enkelt digt med til 
hver læsekredsaften.

LARSEN, MARIANNE: HÆNDELSER I STRESSET 
MELANKOLI - MED AUTOMATISKE ÆBLER
GYLDENDAL, 2015. - 74 SIDER  
Digtsamling med personlige reflek-

sioner og abstraktioner fra og i hverda-
gen.

NORDBRANDT, HENRIK: JETLAG
BRØNDUM, 2015. - 47 SIDER
En konkret og eksistentiel flyrejse 
udtrykt i digterisk form.

STRANDGAARD, CHARLOTTE: 
INGENMANDSLAND 
GLADIATOR, 2015. - 53 SIDER  
Digtsamling om alder-
dommens kvaler og 
uundgåelige forfald på 
vej fra livet til døden.

SØRENSEN, KNUD: MERE 
ENDNU
GYLDENDAL, 2015. - 60 SIDER  
Digte med naturen og 
landskabet som det 
emnemæssige og spro-
glige omdrejningspunkt. 

Knud Sørensen anvender sanserne fra 
det minimalistiske til de eksistentielle 
betragtninger.
 

TEGNESERIER/GRAPHIC 
NOVELS

AHONEN, LAURI : LILLE FUGL
COBOLT, 2015. - CA. 130 SIDER
I et isoleret hus, hvor døre og vinduer 
er barrikaderede passer Lille Fugl sin 
sengeliggende mor. Den aldrende og 
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syge mor fortæller igen og igen Lille 
Fugl om den onde verden udenfor, 
men den er også lidt spændende.

CHIEREGATO, EDO: SNUDER PÅ 
LASTBILER
BASILISK, 2016. - CA. 70 SIDER 
Lastbilchaufføren Gion-
ni møder en gammel 
bekendt på motorvejen 
mellem Italien og Jugo-

slavien. Ved grænsen skaber en strejke 
lange køer, samtidig med at truende 
jordskælv ryster området.

CLOWES, DANIEL: PATIENCE
ABEN MALER, 2015. - 177 SIDER
I 2012 dør den gravide kvinde Pa-
tience. Hendes kæreste Jack sigtes for 
mordet, men løslades efter et år. Så 
springer handlingen til år 2029, hvor 
Jack får fat i noget, der gør det muligt 
for ham at rejse i tiden!

KVERNELAND, STEFFEN:  
MUNCH 
FAHRENHEIT, 2015. - 271 
SIDER 
Via Edvard Munchs 
(1863-1944) forhold til 

kunsten, kvinderne og kollegaerne 
- ikke mindst den svenske forfatter 
August Strindberg - tegnes et originalt 
portræt af den store norske maler.

MUSTURI, TOMMI : HÅBETS BOG
FORLÆNS, 2015. - 216 SIDER 

Dybt inde i de store finske skove bor et 
ældre ægtepar i et lille træhus, hvor de 
følger naturen og årets gang, mens de 
tænker over livet og døden og drøm-
mer mærkværdige drømme.

KLASSIKERE

BECKETT, SAMUEL: MURPHY
GYLDENDAL, 1990. - 205 SIDER 
Da virkeligheden bliver uudholdelig, 
søger Murphy tilflugt på et sindssyge-
hospital. (Originaludgave: 1938)

CAMUS, ALBERT: FALDET
GYLDENDAL, 2010. - 114 SIDER
En mondæn advokat gribes af angst 
og samvittighedsnag, da han en aften 
hører en mystisk latter, der får hans 
selvrespekt til at vakle. (Originalud-
gave: 1956)

FALLADA, HANS: LILLE MAND - HVAD NU?
GYLDENDAL, 1982. - 316 SIDER
Hverdagsskildring fra 1930’rnes Tysk-
land om en flipproletars modgang og 
arbejdsløshed. (Originaludgave 1932)

NANSEN, PETER: BRØDRENE 
MENTHE 
GYLDENDAL, 2015. - 157 SIDER
Roman om to brødre, 
der er hinandens mod-
sætninger. Den ene er 
en festlig og udadvendt 
levemand, mens den an-
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den er kedelig og ensom. (Originalud-
gave: 1915)

STRINDBERG, AUGUST: EN 
DÅRES FORSVARSTALE
ROSINANTE, 2015. - 262 SIDER
Selvbiografisk skildring 
af August Strindbergs 
ægteskab med skue-
spilleren Siri von Essen. 

(Originalmanuskript: 1887-1888)
Læs den evt sammen med den grafiske 
roman ‘Munch’, hvor Strindberg er med 
som biperson. Han og Edward Munch var 
venner.

TOLSTOJ, LEV: IVAN ILJITJS 
DØD 
GYLDENDAL, 2015. - 105 SIDER 
I 1882 dør den russiske 
anklager Ivan Iljitj. Han 
har udadtil levet det per-
fekte liv, men da døden 

nærmer sig, kommer han i tvivl: Har 
han levet sit liv, som han burde? Har 
han været tro mod sig selv? (Origi-
naludgave: 1886)

WHARTON, EDITH: ETHAN FROME
BECHS FORLAG - VIATONE, 2015. - 148 SIDER
Ethan Frome er gift med den svagelige 
Zeena og kæmper for udkommet på sin 
gård i Massachusetts. Han forelsker sig i 
hushjælpen Mattie, men da Zeena opd-
ager hans følelser tvinger hendes reak-
tion Ethan til at træffe en skæbnesvanger 
beslutning. (Originaludgave: 1911)

WILLIAMS, JOHN: BUTCHER’S CROSSING
LINDHARDT OG RINGHOF, 2015. - 327 SIDER
Fire mænd drager i 1873 til Colorado 
på den ultimative bisonjagt. Endeløse 
nedslagtninger har tyndet ud i flok-
kene, men drømmen om at finde 
frem til kæmpeflokken lever i bedste 
velgående og får mændene til at tåle 
rejsens brutale udfordringer. (Origi-
naludgave: 1960)

UDFORDRINGER

BUARQUE, CHICO: FORTABT I 
BUDAPEST 
JENSEN & DALGAARD, 2015. - 
145 SIDER 
José Costa er en for-
fængelig og selvoptaget 
ghostwriter med inter-

esse for sprog. I Budapest forelsker 
han sig i ungarsk og i kvinden Kriska. 
Han forlader alt hjemme i Brasilien 
for at dyrke sin forelskelse og måske 
endelig finde anerkendelse som rigtig 
forfatter.

CUNNINGHAM, MICHAEL: SNEDRONNINGEN 
GYLDENDAL, 2015. - 253 SIDER
Det er vinter i et nedslidt kvarter i 
New York, hvor brødrene Tyler og 
Barrett begge overvejer, hvad de skal 
med deres liv. Tyler sniffer kokain og 
venter på sit musikalske gennembrud, 
mens Barrett er blevet forladt af sin 
kæreste. Læs romanen sammen med 
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H.C. Andersens eventyr ”Snedronnin-
gen”.

DAM, ALBERT: SÅ KOM DET NY 
BRØDKORN
JENSEN & DALGAARD, 2015. - 
X, 386 SIDER 
Roman fra det danske 
landbrugsland i beg-
yndelsen af 1900-tal-

let på vej ind i moderne tider, hvor 
brudfladerne kommer til udtryk både 
i samfundsændringer og i menneskers 
higen, drift og skyldfølelse. (Origi-
naludgave: 1934)
Albert Dam er en af dansk litteraturhisto-
ries store forfattere, som måske nok ikke er 
så nem at læse, men så er det desto mere 
oplagt at gøre det i fællesskab.

FOSSE, JON: DET ER ALES
TIDERNE SKIFTER, 2006. - 85 
SIDER
Asle forsvinder som ung 
mand på fjorden. 23 år 
senere ser han kæreste 
Signe tilbage på sit liv og 

de generationer af Asles slægt, der har 
boet i huset før.
Jon Fosse modtog Nordisk Råds Lit-
teraturpris i 2015

HOLBERG, LUDVIG: DEN POLITISKE 
KANDESTØBER : KOMEDIE
MIKRO, 1972. - 64 SIDER. 
En københavnsk håndværksmester 
Herman von Bremen forsømmer helt 

sit borgerlige arbejde til fordel for 
spekulationer over politiske affærer 
og pralerier om sine muligheder som 
politiker, men han må til sidst erkende, 
at et politikerembedes problemer gan-
ske overstiger hans evner. (Originalud-
gave: 1723)

SMITH, ALI: BEGGE DELE
TIDERNE SKIFTER, 2015. - 211, 192 SIDER
Man kan mødes og længes på mange 
måder, som når renæssancemaleren 
møder teenageren, der betragter hans 
værk.
Det er faktisk 2 romaner, der spejler sig i 
hinanden og ”mødes på midten”. Forslag til 
læseklubben om at alle læser begge romaner, 
men at halvdelen læser nutidshistorien først 
og den anden halvdel af læseklubben læser 
den historiske roman først.

VOETMANN, HARALD: SYNER 
OG FRISTELSER
GYLDENDAL, 2015. - 171 SIDER  
Historisk roman om 
benediktinermunken 
Othlo af St. Emmeram, 
der bliver ramt af syg-
dom og derefter får en 

række syner, der bringer ham fra Him-
lens rosenby til Helvedes smedjer og 
bordeller. Her ser han både de frelstes 
fornøjelser og de dømtes pinsler.
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DET GLÆDELIGE GENSYN

Her er en række romaner, som du/I måske 
har læst engang. Men vi synes, de fortjen-
er en chance mere! Nogle bøger bliver bare 
bedre af at blive læst igen! Og er det første 
gang, du/I skal læse dem, kan I også glæde 
jer. For det er bøger, der er ”langtidshold-
bare” og rigtig gode at snakke om.

ABDOLAH, KADER: HUSET VED MOSKEEN
GYLDENDAL, 2008. - 386 SIDER
Et 800 år gammelt hus i Senedjan i 
Iran er rammen om en varm og kærlig 
familiekrønike og samtidig en barsk 
beretning om Irans moderne historie

EJERSBO, JAKOB: LIBERTY
GYLDENDAL, 2009. - 711 
SIDER  
Indgår i: Afrika-trilo-
gien.
13-årige Christian kom-
mer til Tanzania med sin 

far og bliver venner med den indfødte 
Marcus. Da han efter et ophold i Dan-
mark vender tilbage for at realisere 
drømmen om et diskotek sammen 
med Marcus, får kulturforskellene fa-
tale følger.

EJERSBO, JAKOB: NORDKRAFT 
GYLDENDAL, 2002. - 421 SIDER  
Fortælling fra narkomiljøet i Ålborg i 
første halvdel af halvfemserne, hvor 
en række skæbner følges på deres vej 
mod bunden.

HELLE, MERETE PRYDS: OH, 
ROMEO
ROSINANTE, 2006. - 126 SIDER  
Efter et tilfældigt møde 
forelsker Julie, dansk 
studerende, og Romeo, 
pakistansk indvandrer, 

sig. Julies far og bror hader indvan-
drere, og Romeos familie er ved at 
gifte ham bort. Som hos Shakespeare 
findes der ingen lykkelig slutning.

HOTAKAINEN, KARI: ISAAK-KATEDRALEN 
GYLDENDAL, 2006. - 144 SIDER
Finske Pekka arbejder som forgylder 
på Isaak-katedralen i Sankt Petersborg 
og er blevet vakt af kristendommen. 
Hans gamle far Paavo er ateist og re-
jser efter en hjerneblødning over for at 
omvende sønnen.

KUNDERA, MILAN: TILVÆRELS-
ENS ULIDELIGE LETHED
GYLDENDAL, 1998. - 261 SIDER
I årene efter 1968 lever 
kirurgen Tomas i Prag 
som vinduespudser, tak-
ket være sine kontrover-
sielle politiske meninger. 

(Originaludgave: 1983)

MØRK, LIV: NÆSTEN LEVENDE 
POLITIKEN, 2012. - 413 SIDER  
Familien Calibano lever i familiens 
store hus i Italien, der dækker over 
meget had og forkvaklede relationer 
med mere end et skelet i skabet.
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Liv Mørk pseudonym for Merete 
Pryds Helle og Morten Søndergaard.

SKOU-HANSEN, TAGE: KRUKKEN OG STENEN : 
EN HISTORIE FRA DET RUNDE BORD
GYLDENDAL, 1987. - 181 SIDER
2. del af: Springet (man kan godt læses 
uden at man har læst de andre)
Selvstændig fortsættelse af Springet, 
om Toves ægteskab med arkitekten Ei-
nar op gennem 1960’erne og 1970’erne 
i Århus. Velstanden breder sig, men 
samlivet forarmes. (Originaludgave: 
1987)

SMÆRUP SØRENSEN, JENS: 
MÆRKEDAGE
GYLDENDAL, 2007. - 408 SIDER  
Slægtsroman om de to 
førende familier i lands-
byen Staun fortalt gen-
nem en konfirmation i 

1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60-års 
fødselsdag i 2003.

THORUP, KIRSTEN: LILLE JONNA
GYLDENDAL, 1977. - 237 SIDER
Samhørende: Lille Jonna ; Den lange 
sommer ; Himmel og helvede ; Den 
yderste grænse.
Socialrealistisk skildring af en velbe-
gavet lille pige, datter af mindrebemi-
dlede forældre, og hendes opvækst i et 
landsbymiljø i 50’erne.

AALBÆK JENSEN, ERIK: HERRENS MARK
GYLDENDAL, 1990. - 343 SIDER
Samhørende: Herrens mark ; Magtens 
folk 
Samfundsskildring fra 10-året 1943-
1953 om journalisten og modstands-
manden Erling Boelt, der vender hjem 
fra kz-ophold til Vendsyssel med 
drømme om et bedre samfund, og om 
hans ambitiøse kone Rigmor, der gør 
karriere i Venstre. (Originaludgave: 
1990)
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