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KÆRE LÆSEKLUB
 
Her finder du inspiration til bøger, der er egnede til diskussion i din læsklub.
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Her finder du en masse andre læsetips til læsekredsen.

God fornøjelse!

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

BLÆSBJERG, KIM: 
DESERTØRERNE 
ROSINANTE, 2016. - 497 SIDER.
En familieejet storkon-
cern i international 
vækst er rammen for 
fortællingen om to 

unge mænd, der begge er involveret 
i virksomheden på hver sin måde. En 
fortælling om et Danmark i vor tid, 
præget af finanskrise og krig.
1. bind i planlagt trilogi.

BRØNSERUD, SIGNE: OM ET 
KLAVER
GYLDENDAL, 2016. - 129 
SIDER.
Henning er klaverstem-
mer og har et rutinefyldt 
liv på slægtsgården 

på Fyn. Et par år har han passet sin 
demente mor, men efter hendes død 
fyldes han af tomhed. Derfor beslutter 
han sig for at bygge et klaver

FALSIG PEDERSEN, SIDSEL: FLORA
TIDERNE SKIFTER, 2016. - 116 SIDER.
Tvillingesøstrene Flora og Rosa er 
taget til Sydeuropa for at besøge en 
onkel, der er på hospitalet. Rosa er 
den tjekkede tvilling, der har styr på 
tingene og kærligheden. Flora er mere 
flimrende, husker dårligt, er i tvivl om 
det meste og så taler hun meget om de 
noveller hun indtaler på bånd.

GRÄS, ULRIK: LOOP 
TIDERNE SKIFTER, 2016. - 291 SIDER.
3. del af Lido. Tino er netop hjemvendt 
til Danmark og sammen med vennen 
Wilfreds starter han et nyt socialistisk 
dagblad. Provinsroman om politiske 
dagsordner og personlige relationer.

GULDAGER, KATRINE MARIE: ULVEN
GYLDENDAL, 2010. - 283 SIDER.
Leonora og Henry vokser op i tiden 
omkring 2. verdenskrig, men det er 
ikke altid nemt at leve sammen i en 
familie, og Henrys had til sin lillesøster 
får alvorlige konsekvenser.
Samhørende: Ulven ; Lille hjerte ; En ny 
tid ; Peters død ; Bror og søster ; Ilden

GULDAGER, KATRINE MARIE: EN PLADS I FAMILIEN
POLITIKEN, 2015. - 191 SIDER.
Gennem en række sammenhængende 
noveller ses to familiebegivenheder: 
Christians etårs fødselsdag og hans 
oldefar Peters død, som de opleves fra 
de forskellige familiemedlemmer
Tidligere udgivet med titlen ‘En plads i 
historien’.

HJELM JACOBSEN, SIRI RANVA: 
Ø (FÆRØSK/DANSK)
LINDHARDT OG RINGHOF, 
2016. - 245 SIDER.
Da Fritz rejser til Dan-
mark for at uddanne 
sig, følger hans kæreste 

Marita kort tid efter. De vender siden 
aldrig tilbage til Færøerne. Længslen 



efter Færøerne nedarves og barnebar-
net spejler sin identitet i det tabte. 

JENSEN, THØGER: ZHONG
GYLDENDAL, 2016. - 125 SIDER.
Midaldrende Jens rejser til Kina på 
turisttur med sin storebror. Oplevelsen 
af det store land bliver samtidig til 
erindringsglimt om afskeden med 
hans far og til fortællingen om en rejse 
30 år tidligere med dejlige Connie, der 
bare skred.

KJÆDEGAARD, LARS: EN ÆRLIG MAND
ROSINANTE, 2017. - 382 SIDER.
Poul passer sine syge og gamle foræl-
dre. Da et hændeligt uheld sætter ham 
fri, etablerer han “Ærligt nærvær”. Et 
tilbud til alle om at få et andet men-
neskes uforbeholdne mening. Pouls 
evner som ærlig mand viser sig både 
at være store og efterspurgte.

KOSOVIC, BIRGITHE: 
DET DOBBELTE LAND 
GYLDENDAL, 2010. - 252 SIDER.
I en række erindrings-
glimt genoplever Mi-
lovan sit eget liv og de 
valg, han har truffet, 

som er tæt forbundet med hans egen 
og slægtens historie, og dermed også 
Jugoslaviens historie i det 20. århun-
drede, helt frem til borgerkrigen i 1991.

LUND, KARSTEN: CHRISTAS TO FORLOVELSER
GYLDENDAL, 2016. - 380 SIDER.

Christas forlovede vender ikke tilbage 
fra 1. verdenskrig. I stedet bliver hun 
gift med hans soldaterkammerat og 
kommer til at leve et overklasseliv i 
Kolding. Som enke finder hun ud af, at 
hun har levet på en løgn.

MIKKELSEN, LONE: 
EN BEDRAGERS DAGBOG
TURBINE, 2016. - 228 SIDER.
Jeanne fører dagbog 
over livet om bord på 
et fransk skib i 1767. 
Hun beskriver skørbug 

og kannibaler, fremmede kulturer og 
sømændenes brutalitet. Men først og 
fremmest beskriver hun sine tanker 
om at være forklædt kvinde i en man-
deverden, og om det offer hun har 
givet for at følge sine drømme.

RASMUSSEN, LAILA INGRID: EN SKÆRSOM-
MERDAG 
TIDERNE SKIFTER, 2016. - 189 SIDER.
I Anna Wulffs børnehave møder jeg-
fortælleren en ung mand, der netop 
er ansat som pædagogmedhjælper. 
Det er kærlighed ved første blik i en 
dagligdag, der er også er fyldt med 
sommervejr og kærlighed til børnene.

STOLTZ, KRISTINA: SOM OM 
ROSINANTE, 2016. - 245 SIDER.
Fanny vågner en morgen bælgøjet. 
Hendes ægteskab er i krise og hun 
har mistet orienteringen i sit liv. En 
fortælling om skilsmisse, kærlighed 
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og de tråde ens barndom trækker til 
voksenlivet.

UTHAUG, MAREN: OG SÅDAN 
BLEV DET
LINDHARDT OG RINGHOF, 2013. 
- 205 SIDER.
En ung pige tvinges væk 
fra sin samiske verden 
og skal nu vokse op i 

Sønderjylland. Hele livet føler hun 
sig fremmedgjort og tager derfor som 
voksen tilbage til barndommens land 
for at finde familie.

ANDRE NORDISKE 
ROMANER

AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR: SVANER BLIVER 
IKKE SKILT (ISLANDSK)
BATZER & CO, 2016. - 338 SIDER.
Elleve års ægteskab er med et bare 
slut, da Floke fortæller, at han er ho-
moseksuel. Maria må nu med hjælp fra 
den underlige underbo, Perla, hanke 
op i sig selv.

ENGER, CECILIE: MORS GAVER (NORSK)
JENSEN & DALGAARD, 2016. - 232 SIDER.
Gennem julegavelister fra de sidste 
tre årtier forsøger en voksen kvinde 
at forstå sig selv, familierelationerne 
og moderen der er ramt af Alzheimers 
sygdom.

KHEMIRI, JONAS HASSEN: 
ALT DET JEG IKKE HUSKER 
(SVENSK)
GYLDENDAL, 2016. - 333 SIDER.
Hvem var Samuel og 
hvorfor døde han? To 
spørgsmål en forfatter 
forsøger at finde svar på 

ved at interviewe blandt andet Samu-
els ven og kæreste, der begge har vidt 
forskellige erindringer om ham.

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 hjemeg-
nen.

LIPSON, KATRI: KOSMONAUT 
(FINSK)
JENSEN & DALGAARD, 2016. - 
201 SIDER.

I det mørke Murmansk drømmer 
musiklærerinden Svetlana om kær-
lighed og passion; 16-årige Serjosja 
er forelsket i hende og drømmer om 
at blive kosmonaut, mens bedsteven-
nen Sasja forsøger at holde det hele 
realistisk nede på jorden i den barske 
hverdag.
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MALMQUIST, TOM: I HVERT ØJEBLIK ER VI 
STADIG I LIVE (SVENSK)
C&K, 2016. - 287 SIDER.
Toms kæreste dør akut af leukæmi eft-
er at have født en datter ved kejsersnit. 
Tom står tilbage som alenefar med et 
nyfødt barn og skal både håndtere sin 
sorg og de dæmoner, han har med sig 
fra barndom og ungdom.

RAUHALA, PAULIINA: HIMMEL-
SANG (FINSK)
JENSEN & DALGAARD, 2016. - 
271 SIDER.
Det unge ægtepar Vilja 
og Aleksi tilhører et fa-
natisk religiøst samfund 

i det nordlige Finland. Prævention er 
forbudt, så efterhånden som børnene 
kommer til, stiger udmattelsen i troens 
navn. Men tør man tvivle på kær-
ligheden, moderskabet - og troen?

SOLSTAD, DAG: GENERTHED OG 
VÆRDIGHED (NORSK)
ROSINANTE, 2017. - 187 SIDER.
En satirisk og samfund-
skritisk roman om en 
midaldrende norsk gym-
nasielærer der går amok 

overfor eleverne, da han ikke kan få 
sin paraply åbnet. Mens han går rundt 
i regnen tænker han tilbage på studie-
tiden og sit ægteskab.
Læs den eventuelt sammen med Henrik 
Ibsens skuespil ‘Vildanden’, som spiller en 
central rolle i romanen.

WITT-BRATTSTRÖM, EBBA: ÅRHUNDREDETS 
KÆRLIGHEDSKRIG : PUNKTROMAN (SVENSK)
C&K, 2016. - 188 SIDER.
Et ægteskab i opløsning fortælles af 
manden og kvinden gennem anklager 
og enkelte kærlige møder. Gennem 
deres konfrontation undersøger forfat-
teren kærligheden, når den går skævt.

ANDRE EUROPÆISKE 
ROMANER

BARNES, JULIAN: TIDENS STØJ (ENGELSK)
TIDERNE SKIFTER, 2016. - 202 SIDER.
Roman om den sovjetiske komponist, 
Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975), hvis 
kunstneriske ideer og kompositioner 
ikke altid levede op til den officielle 
partilinje.

BOURDEAUT, OLIVIER: 
MENS VI VENTER PÅ 
BOJANGLES (FRANSK)
JENSEN & DALGAARD, 2016. - 
163 SIDER.
En søn fortæller om sit 
liv med sine forældre 

og deres kærlighed. Kærlighed til 
hinanden, til sønnen og til selve livet. 
Om glæden ved kærlighed men også 
om hvilket tomrum og smerte kær-
ligheden kan efterlade.
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BUTI, ROLAND: MIDT I HORISONTEN (SWEIZISK)
ARVIDS, 2016. - 175 SIDER.
13-årige Gus bliver vidne til familiens 
sammenbrud i den varmeste sommer 
i mands minde, da moderen finder 
sammen med Cecile og faderen går 
bankerot med sit landbrug.

GÁRDOS, PÉTER: FEBER VED DAGGRY (UNGARSK)
GYLDENDAL, 2016. - 239 SIDER.
Den ungarske jøde Miklós over-
lever med nød og næppe sit ophold i 
Bergen-Belsen lejren, men i flygtninge-
lejren i Sverige får han mod på livet og 
kærligheden. Han vil giftes.

HANSEN, DÖRTE: KIRSEBÆR-
LANDET (TYSK)
ROSINANTE, 2016. - 295 SIDER.
Enspænderen Vera har 
haft en omtumlet barn-
dom og pludselig står 
niecen Anne og har brug 

for husly. De to prøver at skabe et liv 
sammen.

HERMANN, JUDITH: AL KÆRLIGHEDS 
BEGYNDELSE (TYSK)
BATZER & CO, 2016. - 209 SIDER.
En dag, da Stella er alene hjemme, 
ringer en ung ukendt mand på døren. 
Han vil tale med hende. Der er noget 
foruroligende over ham, og Stella luk-
ker ham ikke ind. Næste dag ringer 
det igen på døren

KERANGAL, MAYLIS DE: 
HJERTET (FRANSK)
GYLDENDAL, 2016. - 278 
SIDER.
Unge Simon Limbres’ 
organer skal efter en tra-
gisk ulykke, videregives 

til donormodtagere. Vi følger forløbet, 
tankerne og følelserne hos forældrene, 
kæresten, lægerne, sygeplejerskerne 
og patienten der skal modtage hans 
hjerte, over ét døgn.

LAPPERT, ROLF: I VINTERENS LØB (TYSK)
TIDERNE SKIFTER, 2017. - 301 SIDER.
Lennard Salm er midaldrende 
kunstner. Vi følger ham en vinter i 
barndommens Hamburg, hvor (gen)
oplevelsen af byen flettes sammen med 
en rejse tilbage i erindringen til en 
barndom med en streng, distant mor 
og en veg far.

MARÍAS, JAVIER: ONDT ER 
BEGYNDT (SPANSK)
GYLDENDAL, 2016. – 537 SIDER.
Juan de Vere bliver as-
sistent for den tidligere 
succesrige filminstruktør 
Eduardo Muriel. Her 

bliver han vidne til et stormfuldt og 
hadsk ægteskab mellem instruktøren 
og hans kone Beatriz, [...] der lever en 
tilværelse i skyggen af den spanske 
borgerkrig i årene efter Francos død.
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TOKARCZUK, OLGA: REJSENDE (POLSK)
TIDERNE SKIFTER, 2016. - 398 SIDER.
Jeg’ets rejser i verden bliver samtidig 
til rejser i menneskets historie og er-
kendelse, fra anatomiske eksperimen-
ter i 1600-tallets Holland til en over-
træt mors ture i Moskvas metro, hvor 
hun oplever hjemløshed og udsathed i 
det moderne samfund.

WILDENHAIN, MICHAEL: MENS 
ALLIGATOREN GRINER (TYSK)
TURBINE, 2017. - 219 SIDER.
Jeg-fortælleren Matthias 
ser tilbage på sit liv for 
at forstå de begiven-
heder, der formede hans 

liv. En tragisk familiehistorie væves 
sammen med det tyske efterår, der var 
præget af terroranslag fra Rote Armee 
Fraktion (RAF), og tiden efter.

WINTERSON, JEANETTE: 
TIDENS KLØFT : EN NY 
VERSION AF WILLIAM SHAKE-
SPEARES VINTEREVENTYRET 
(ENGELSK)
MODTRYK, 2016. - 304 SIDER.
Moderne gendigtning 

af Shakespeares skuespil “Vinter-
eventyret”. Leo er sygeligt jaloux og 
overbevist om, at det barn hans kone 
venter, ikke er hans. Blind af raseri 
sender han den nyfødte pige bort, men 
17 år senere krydses deres veje igen.

AMERIKANSKE ROMANER

DELILLO, DON: ZERO K
LINDHARDT OG RINGHOF, 2016. 
- 268 SIDER.
Jeffrey Lockharts sted-
mor ligger for døden 
med uhelbredelig skle-
rose. Jefferys far er hel-

digvis storinvestor i et kompleks med 
speciale i at nedfryse mennesker. Den 
mulighed vil stedmoren benytte sig af 
for at vente på en kur mod sygdom-
men. Men også Jefferys far er vil lade 
sig nedfryse.

HARUF, KENT: VORES SJÆLE OM NATTEN 
ROSINANTE, 2016. - 186 SIDER.
Den 70-årige Addie Moore bor alene 
og har svært ved at falde i søvn. En 
aften i maj aflægger hun sin nabo, 
enkemanden Louis, et uventet besøg. 
Dagen efter pakker Louis sin pyjamas 
og tandbørste.

KRAUS, CHRIS: I LOVE DICK
GYLDENDAL, 2017. - 302 SIDER.
Delvis selvbiografisk ro-
man om den kvindelige 
kunstner Chris, der forel-
sker sig i den belæste 
Dick. Chris er gift med 

den ældre, intellektuelle Sylvere. Da de 
ikke længere har et seksuelt forhold, 
begynder de at lege med forelskelsen 
og skriver sammen breve til Dick.
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LISH, ATTICUS: FORBEREDELSE TIL NÆSTE LIV 
POLITIKEN, 2016. - 526 SIDER.
Den kinesiske, illegale immigrant 
Zou Lei søger i New York en vej ud af 
håbløsheden gennem hårdt arbejde i 
usle køkkener og ved styrketræning. 
En dag møder hun den psykisk syge 
krigsveteran Skinner der værdsætter 
hendes styrke og omsorg.

ROMANER FRA ANDRE 
LANDE

BRONSKY, ALINA: BABA DUNJA OG 
KÆRLIGHEDEN (RUSSISK)
KRISTELIGT DAGBLAD, 2016. - 186 SIDER.
Baba Dunja vender som ældre kvinde 
tilbage til sin gamle landsby i døds-
zonen ved Tjernobyl. Her lever hun 
med sine naboer et så almindeligt 
liv som muligt med giftig jord og be-
strålede fødevarer, imens hun tænker 
tilbage på sit liv

GROSSMAN, DAVID: EN HEST 
KOMMER IND PÅ EN BAR 
(ISRAELSK)
VANDKUNSTEN, 2016. - 214 
SIDER.
Et stand-up show går 
ravende galt, men det 

bliver kun værre. Jo flere mennesker 
der forlader lokalet, des større bliver 
komikerens tragiske selvudlevering.

GYASI, YAA: HJEMFÆRD 
(GHANA/USA)
LINDHARDT OG RINGHOF, 2016. 
- 355 SIDER.
De to halvsøskende, 
Effia og Esi, som aldrig 
mødes, vokser op i lidel-

ser og smerter i 1700-tallet. Vi følger 
slaveriets udvikling og påvirkning af 
Effias og Esi liv samt deres efterkom-
mere i denne slægtsroman, frem til 
vores tid.

KAWAKAMI, HIROMI: KVINDEN VED HAVET 
(JAPANSK)
HR. FERDINAND, 2016. - 249 SIDER.
Keis mand forsvandt sporløst for tolv 
år siden, og nu drages hun mod en 
lille by ved havet, hvor hun føler hans 
nærvær og håber på at få svar. Sam-
tidig gennemgår hun en smertefuld 
løsrivelse fra teenagedatteren, der ved 
noget hun ikke vil sige.

OBIOMA, CHIGOZIE: VI VAR 
FISKERE (NIGERIANSK)
KLIM, 2016. - 311 SIDER.
Benjamin og hans brødre 
fisker ved byens forbud-
te flod. Her møder de 
en dag den gale mand, 

Abulu, som forudser at den ældste 
bror, Ikenna, vil blive myrdet af sine 
brødre. Profetien forgifter langsomt 
Ikennas liv, og familiens tætte bånd 
forandres for altid.
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ULITSKAJA, LJUDMILA: DOKTOR KUKÓTSKIJ OG 
UNDFANGELSENS GÅDE (RUSSISK)
HOVEDLAND, 2016. - 496 SIDER.
Om en sovjetisk families lykke og 
tragedie i perioden 1940-1980. Behand-
ler emner som familie, frihed, sygdom 
og helbredelse, liv og død.

KLASSIKERE

CAPOTE, TRUMAN: HOLLY : EN 
ROMAN OG TRE NOVELLER 
(AMERIKANSK)
GYLDENDAL, 2017. - 185 
SIDER.
Noveller. I titelnovel-
len mindes en forfatter 

vemodigt sit korte venskab med en 
purung og lidt skør playgirl i 1940’er-
nes New York.
Originaludgave 1958.

UNGAR, HERMANN: 
DE LEMLÆSTEDE (TYSK)
SIDSTE ÅRHUNDREDE, 2016. - 236 SIDER.
Stærkt neurotisk bankansat får sin 
skemalagte hverdag ødelagt af sin 
frådende gifteberedte udlejer.
Originaludgave 1923.

WERFEL, FRANZ: ET BREV FRA EN KVINDE 
(ØSTRIGSK)
HOVEDLAND, 2016. - 129 SIDER.
Da den den rige østrigske embeds-
mand Leonidas får et brev fra sin 
tidligere jødiske kæreste, sætter det 

en kæde af begivenheder i gang. De 
tvinger ham til, at forholde sig til sit 
ægteskab og den voksende nazisme fra 
naboen Tyskland i 1936.
Originaludgave 1941.

WOOLF, VIRGINIA: 
ÅRENE (ENGELSK)
ROSINANTE, 2016. - 363 SIDER.
Romanens fokus er den 
victorianske overklasse-
familie Pagiter som bor i 
London. Vi følger hvert 

af familiemedlemmernes liv og deres 
indbyrdes forhold fra foråret 1880 til et 
selskab i sommeren i 1930’erne.
Originaludgave 1937. Tidligere udgivet 
med titlen ‘Aarene gaar’.

UDFORDRINGER

Til jer, der ikke viger uden om de lidt 
sværere eller anderledes bøger!

96.6
BUK-SWIENTY, TOM: 
SLAGTEBÆNK DYBBØL : 
18. APRIL 1864 : HISTORIEN 
OM ET SLAG
GYLDENDAL, 2008. - 396 SIDER.
Dokumentarisk beret-

ning om Danmarks krig mod to tyske 
stormagter, Prøjsen og Østrig i 1864 
- om vejen til Dybbøl og det politiske 
spil i København og Berlin under 
krigen. Men først og fremmest om de 
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soldater, officerer, feltlæger og krigs-
korrespondenter, der oplevede krigen 
og det blodige slag
Samhørende: Slagtebænk Dybbøl ; 
Dommedag Als.

99.4 DINESEN, WILHELM
BUK-SWIENTY, TOM:
KAPTAJN DINESEN
GYLDENDAL, 2013-2014. - 2 BIND.
Dokumentarisk for-
tælling om aristokraten, 
krigeren, jægeren, poli-

tikeren og forfatteren Wilhelm Dinesen 
(1845-1895), også kaldet Boganis
Bind 1: Om den unge Wilhelm Dine-
sens opvækst på Katholm Gods, hans 
vilde færd fra slaget ved Dybbøl den 
18. april 1864 til de store europæiske 
slagmarker som kaptajn i den franske 
hær i krigen mod Tyskland 1870-1871 
og som øjenvidne til borgerkrigen, 
Pariserkommunen          .
Bind 2: Om Wilhelm Dinesens vej ind i 
det amerikanske vildnis, hvor han som 
pelsjæger søger heling i Wisconsins 
skove efter ungdomsårenes krigsop-
levelser. Men efter sin hjemkomst 
til Danmark hvirvles han ind i den 
russisk-tyrkiske krig 1877-78, der 
efterlader ham i et sjæleligt mørke, 
trods familielivet på Rungstedlund, 
anerkendelsen som forfatter og folke-
tingsmedlem.

GOSPODINOV, GEORGI: MELANKOLIENS FYSIK 
(BULGARSK)
JENSEN & DALGAARD, 2017. - 295 SIDER.
Poetisk skrevet roman om erindring, 
sprog og eksistens. En forfatter reflek-
terer over sit liv med udgangspunkt i 
myten om Minotaurus, der halvt tyr 
og halvt menneske udstødes og efter-
lades alene i en labyrint.

HESSELHOLDT, CHRISTINA: 
VIVIAN
ROSINANTE, 2016. - 200 SIDER.
Biografisk roman om 
den amerikanske gade-
fotograf Vivian Maier 
(1926-2009). Hun pas-

ser rige folks børn og fotograferer 
ved siden af i tusindvis af folk på 
gaden. Vivian er speciel, og kun ved et 
tilfælde kommer billederne til offent-
lighedens kendskab

MAGRIS, CLAUDIO: INTET RETS-
LIGT EFTERSPIL (ITALIENSK)
ROSINANTE, 2016. - 405 SIDER.
På manisk vis samler 
en mand genstande og 
våben til et kolossalt 
krigsmuseum, der skal 

vise krigens vanvid, men også krig 
som menneskeligt grundvilkår.
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WANDEL, MARIA: HEMMELIG-
HEDER ALLE VEGNE
ARTHUR,  2017. - CA. 160 SIDER.
Kunstnerisk billed-
fortælling om flirter, 
drinks og palmer - men 

også om hemmeligheder, kriser og 
længsler Af indholdet: Per Aage 
Brandt: Et digt. Christel Wiinblad: 
Elleve tilstande. Christina Hesselholdt: 
Syv stykker prosa.

NOVELLER

Vælg eventuelt en enkelt eller to ud og 
fordyb jer i dem. Nogle af novellerne 
er så lange og ”fyldige”, at de nærmer 
sig ”romanen”.

AIDT, NAJA MARIE: BAVIAN 
GYLDENDAL, 2006. - 218 
SIDER.
Noveller om hverdags-
mennesker og hverdags-
situationer, som lang-
somt åbner sig og viser 

sig at være ikke så helt hverdagsagtige 
endda.

BLIXEN, KAREN: SYV FANTASTISKE 
FORTÆLLINGER
GYLDENDAL, 2009. - 481 SIDER.
Indhold: Vejene omkring Pisa ; Den 
gamle vandrende ridder ; Aben ; 
Syndfloden over Norderney ; Et fami-

lieselskab i Helsingør ; Drømmerne ; 
Digteren.
Originaludgave 1934.

HERMANN, JUDITH: 
LETTIPARK (TYSK)
BATZER, 2016. - 168 SIDER.
Noveller om nærheden 
og distancen i relationen 
mellem mennesker 
og de øjeblikke, som 

brænder sig fast i bevidstheden og 
umærkeligt former et menneskes liv.

MCCANN, COLUM: TRETTEN 
MÅDER AT SE PÅ : EN ROMAN 
OG TRE HISTORIER 
(IRSK/AMERIKANSK)
PEOPLE’SPRESS, 2016. - 267 
SIDER.
Urovækkende noveller 

af varierende længde om forældre-
skab, tab og livets vilkårlighed.

MOORE, LORRIE: LIGESOM LIVET (AMERIKANSK)
TIDERNE SKIFTER, 2016. - 269 SIDER.
11 noveller, der skildrer livets genvor-
digheder og det ofte problematiske 
forhold mennesker imellem.
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DIGTSAMLINGER

AIDT, NAJA MARIE: POESIBOG
GYLDENDAL, 2008. - 91 SIDER.
Digte som rummer mange person-
lige erindringsglimt og brudstykker 
af et portræt af livet i 1960’erne og 
1970’erne.

RAVN, OLGA: DEN HVIDE ROSE
GYLDENDAL, 2016. - CA. 180 
BLADE.
160 korte digte som 
kredser om temaer som 
kærligheden, døden og 
sygdom med rosen som 

et gennemgående symbol.

TAFDRUP, PIA: LUGTEN AF SNE
GYLDENDAL, 2016. - 141 SIDER.
Sanselige digte, der undersøger 
hvordan lugtesansen forbinder os med 
andre mennesker i en foranderlig ver-
den.
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