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Danske 
 
Kathrine Assels: Violas barn 
Lindhardt og Ringhof, 2011. - 127 sider. 
Om et ungt ægtepars frygt for, at deres nyfødte barn lider af Downs 
Syndrom, og hvordan de to ægtefæller reagerer vidt forskelligt i 
tiden indtil de får den endelige diagnose. 

 
Jens Blendstrup: Bombaygryde 
Samleren, 2010. - 239 sider. 
Leif taber i matador til sin far og skal derfor i hæren. 
Leifs far mener nemlig, at det styrker unge mennesker. 
Desværre går det ikke helt som Leifs far havde regnet 
med. 
 
 
Per Gammelgaard: Den frie købmands søn : Ormslev 
saga 
Hovedland, 2010. - 228 sider. 
Vi er i begyndelsen af 1960'erne med handelskrig 
mellem købmanden og Brugsen. Den ca. 14-årige 
købmandssøn Frank Nygaard er arbejdsdreng i butikken 
og han starter en reklameradio for at hjælpe faderen. 
Frank er lidenskabeligt optaget af musik, men 

interesserer sig også for de andre landsbybeboere i Ormslev ved 
Århus og så småt også en pige. 
 
Jens Christian Grøndahl: Det gør du ikke 
C&K, 2010. - 228 sider. 
David er advokat og Emma kunstmaler. De nærmer sig begge de 50 
og har været lykkeligt gift i mange år, men nu bliver deres 
fortrolighed og gensidige tillid sat på en prøve. 

 
Katrine Marie Guldager: 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. 
 



Olav Hergel: 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 diskoteksbesøg, får katastrofale følger. 
 
Christina Hesselholdt: Camilla - og resten af selskabet 
Rosinante, 2010. - 139 sider. 
Noveller. Camilla og hendes venner er alle midt i livet og tænker på 
døden. De fortæller om sig selv og hinanden i episoder fra rejser og 
hverdagen. 
 
Lone Hørslev: Naturlige fjender 
Athene, 2008. - 181 sider. 
Med en række lavmælte og underspillede monologer fortælles om 
liv og død og stærke lidenskaber i en lille by i det sydlige Jylland. 
 

Thøger Jensen: Frøken Dissings blafrende 
sommerskørt 
Gyldendal, 2010. - 111 sier. 
I korte punktnedslag og med indskudte historier 
fortælles om gamle Margrethe, der står til søs med sit 
postbud fra Limfjorden til Sveriges østkyst. 
 
 

 
Mikael P. Josephsen: Neden under 
Gyldendal, 2010. - 301 sider. 
Kollektiv roman som skildrer Danmark på vrangen anno 2010. Vi 
følger tre historier fra Svendborg som tilsammen giver et billede af 
Danmarks mellem- og underklasse. 
 

Hans Otto Jørgensen: Sæt Asta fri 
Gyldendal, 2010. - 306 sider. 
I Vestjyllands flade landskaber er det svært for en ung 
mand at have høje drømme om at blive forfatter. Efter et 
nedslående møde med universitetsverdenen vender han 
hjem til arbejdet på gården, dog uden at glemme 
forfatterdrømmen helt. 
 

 



Morten Kirkskov: 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 vennen Kim tiltrækkende. 
 
 
Birgithe Kosovic: Det dobbelte land 
Gyldendal, 2010. - 252 sider. 
I en række erindringsglimt genoplever Milovan 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. århundrede, helt frem til 
borgerkrigen i 1991. 
 

Anne-Sophie Lunding-Sørensen: Lette rejsende 
Gyldendal, 2010. - 167 sider. 
Emma er fotograf i Kathmandu. I Danmark venter mormorens 
begravelse. Og gensyn med en rodløs barndom, hvor hendes mor 
som ung forlod Jylland for at prøve lykken som fotomodel og senere 
endte i et landbrugskollektiv. Kan Emma forsones med familien og 
fortiden? 

 
Inge Pedersen: Til Amerika : en indviklingsroman 
Gyldendal, 2010. - 299 sider. 
Erindringsroman om en nordjysk piges vej ind i de 
voksnes rækker, hvor drømmen om gymnasiet 
indhentes af en kedelig kontorelevplads i et korn- og 
foderstofsfirma. Men drømmen om Amerika lever videre. 
 
 

 
Jens Smærup Sørensen: PHASE 
Gyldendal, 2010. - 279 sider. 
Andy Thomassen har et perfekt liv som dramachef, indtil et indbrud 
sætter gang i en langsom opløsning af normer og relationer og en 
social deroute. Han er ramt af den kulturelt betingede lidelse PHASE 
- Post Happening Apathetic Social Evasiveness. 
 
 



Kristina Stoltz: Æsel 
Rosinante, 2011. - 270 sider. 
Roman om to teenagedrenges flugt alene fra 
Afghanistan til Sverige og om deres mange problemer 
på turen. Udfordringerne undervejs er medvirkende til, 
at det også bliver en fortælling om de to drenges 
udvikling fra børn til voksne. 

 
Bent Vinn Nielsen: Et liv i almindelighed 
Gyldendal, 2010. - 210 sider. 
Hovedpersonen Skat Enevoldsen, som er født i 1903, ser tilbage på 
sit liv, sorger og glæder med familie og arbejde i provinsen. Roman 
afspejler samtidig forhold om begrebet alderdom og det 20. 
århundredes udvikling. 

 
Jesper Wung-Sung: Den sidste henrettelse 
Høst, 2010. - 125 sider. 
Den 15-årige Niels Nielsen blev dømt for pyromani og 
mord. Han blev dømt for at have slået arrestchefens 5-
årige søn ihjel med en sten. Vi er med i de sidste 24 
timer i drengens liv, indtil henrettelsen sker. 
 
 
Nikolaj Zeuthen: Verdensmestre : en historie fra 
00'erne 
Samleren, 2010. - 141 sider. 
Anna og Rune bor i en lejlighed på Frederiksberg med 
deres to små børn. Som ressourcestærke og bevidste 
forældre går de ikke på kompromis med sig selv eller 
deres omgivelser. Men drømmen om det perfekte liv 

betyder mindre frihed, mere kontrol og planlægning og dermed 
fravær af frihed og lykke. 
 
Louise Øhrstrøm: Efter rosinen 
EC Edition, 2010. - 197 sider. 
Maria er i dyb krise efter at have mistet sit nyfødte barn, og efter 
hendes mand har forladt hende. Det tager hende lang tid at komme 
videre, men ved at opsøge nonnerne i det lokale kloster i Maribo, 
får hun gradvis mere overskud. En ræv - Marias alter ego? - 
optræder bogen igennem, og giver håb om et lys forude. 
Modtager af Munch-Christensens debutantpris 2010. 



Nordiske 
 
Susanna Alakoski: Svinestierne 
Gyldendal, 2007. - 257 sider. 
Pigen Leena fortæller solidarisk, usentimentalt og stærkt om livet i 
det splinternye sociale boligbyggeri i Ystad, hvor hendes forældres 
stigende alkoholforbrug langsomt men sikkert bringer familien i 
opløsning. 
Bogen bag filmen Beyond, instrueret af Pernille August. 
 

Håkan Bravinger: Brødrene Bjerre 
Gyldendal, 2010. - 422 sider. 
Fascinerende familiedrama mellem de to brødre Poul og 
Andreas Bjerre fra et svensk forskermiljø i begyndelsen 
af 1900-tallet. En historie om en indædt konflikt fuld af 
jalousi, misforståelser, manglende indsigt og 
hårdnakket stolthed på trods af begges ønske om at 
blive forsonet. 

 
Kerstin Ekman: Mordets praksis 
Gyldendal, 2010. - 209 sider. 
Lægen Pontus Revinge bliver oprevet, da han oplever, at 
forfatteren Hjalmar Söderberg i sin opsigtsvækkende 
roman Doktor Glas ikke alene udleverer Revinges eget 
kærlighedsløse og kvindeforagtende liv i Stockholm i 
begyndelsen af 1900-tallet, men også kopierer hans 
veludførte giftmord. 

 
Tomas Espedal: Mod kunsten : (notesbøgerne) 
Batzer & Co, 2010. - 157 sider. 
I en selvbiografisk roman skriver Tomas Espedal om sin vej 
henimod det at være forfatter. I en blanding af forskellige 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. 
 
Levi Henriksen: Lige østen for regnen 
Batzer & Co, 2010. - 326 sider. 
Simon Smidesang beslutter sig for at begynde på en frisk. Han 
køber en folkevogn, et gammelt hus og får et roligt og 



regelmæssigt liv som landpostbud. Men en dag begynder der at ske 
ting i bygden, og Simon må forlade den tilværelse, han har skabt 
sig. 
 

Sjón: Tusmørkeundere 
C&K, 2010. - 230 sider. 
Islændingen Jon Gudmundsson (1574-1658) er 
autodidakt videnskabsmand og kaldes Jonas den Lærde. 
Hans kundskaber bringer ham på kant med øens 
stormænd, der får ham dømt fredløs for påstået 
trolddom. 
 
Thor Vilhjálmsson: Morgenvise i græsset 
Vindrose, 2010. - 368 sider. 
Historisk roman i "Sturlunge-tiden", som i punktnedslag 
fortæller om den islandske høvdingesøn Sturla 
Sighvatssons liv, fra han er ni år gammel, og til han 
tredive år senere falder i kamp. 
 
 
Carl Frode Tiller: Indkredsning 
C&K, 2010. - 281 sider. 
Psykologisk roman der handler om David som har mistet 
hukommelsen. Tre personer reagerer på en 
avisannonce, der opfordrer alle der har kendt David til at 
skrive breve og fortælle om deres relation til ham. 
 
 

Klas Östergren: Den sidste cigaret 
Tiderne Skifter, 2010. - 457 sider. 
Forfatteren Claes støder under en livetransmission af La Boheme i 
provinsbyens biograf på sin gamle kærlighed, Madeleine, som han 
blandt meget andet i 1980'ernes Stockholm flygtede fra. Mødet 
giver atter Claes anledning til at gøre op med sit liv. 
 
 
 
 
 
 
 



Europæiske 
 
Poppy Adams: Søsteren 
Mrs. Robinson, 2010. - 274 sider. 
Om to ældre søskende der genforenes efter flere årtiers adskillelse. 
Handlingen udspiller sig da den yngste søster vender tilbage til 
barndomshjemmet. Dette er anledning til at mindes fortiden, som 
er præget af hemmeligheder, kærlighed og pludselig død. 

 
Hugo Hamilton: Hjemve 
Turbine, 2010. - 329 sider. 
Hugo vokser op i 1950'ernes Dublin med en irsk far og 
en tysk mor. Faderen forbyder børnene at tale engelsk i 
hjemmet, de må kun tale gælisk. Udenfor er der ingen 
der taler gælisk, og da de oveni købet har en tysk mor, 
bliver de forfulgt gennem hele barndommen. 
 

Nick Hornby: Juliet, nøgen 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 331 sider. 
Annie og Duncan har levet 15 år i et praktisk forhold. Duncan er 
lidenskabeligt optaget af rockmusikeren Trucker Crowe, der har 
været forsvundet siden 1986. Da musikeren pludselig tager kontakt 
til Annie ændres alle tres liv. 

 
Ian McEwan: Solar 
Gyldendal, 2010. - 389 sider. 
Michael Beard,som er nobelpristager i fysik, er gået i stå 
med sit privat- og karriereliv. Men en viljefast, moden 
kvinde og verdens miljøproblemer er med til at ændre 
hovedpersonens liv. 
 
 
Wouter van Mastricht: Spansk ild 
Cicero, 2010. - 647 sider. 
Maastricht år 1635. En hensynsløs spansk lejemorder er 
løs i byen og efterlader sig lig og ordene La Salvación. 
Tolken Evan Sharpe sættes på sagen og langsomt 
afsløres et spansk komplot mod byen. 
 

 
 



Herta Müller: Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig 
Gyldendal, 2010. - 245 sider. 
Den 17-årige Leopold Augberg er blandt det tyske mindretal i 
Rumænien, der deporteres til en arbejdslejr i Ukraine lige efter 2. 
verdenskrig. De næste 5 år må Leopold slide sig igennem hårdt 
arbejde og evig sult. 
Nobelprismodtager 2009 

 
Do Van Ranst: Mødre er farlige med knive 
Turbine, 2010. - 173 sider. 
Jef på 13 bor med sin smukke mor og handicappede 
søster i et socialt boligbyggeri. Jef gør alt for at jage 
morens nye kæreste væk, men hans livlige fantasi løber 
af med ham. 
 
Fay Weldon: Primrose Hill 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 287 sider. 
London år 2013, England er bankerot. 80-årige Frances 
Prideaux sidder på sin trappe i skjul for pantefogeden 
og skriver sin historie: Om familien med dens 
forviklinger og kærlighed og om forbrugersamfundet, 
hvis uundgåelige kollaps har sendt retsstat og 
demokrati til tælling. 

 
Tommy Wieringa: Joe Speedbåd 
Tiderne Skifter, 2010. - 285 sider. 
Fabulerende udviklingsroman om en ung handicappet mands 
ungdom i en mindre hollandsk by, der beviser at selvom man sidder 
i rullestol behøver hverken ungdommen eller livet være kedeligt. 
 
 

Amerikanske 
 
Paul Auster: Sunset Park 
Per Kofod, 2010. - 281 sider. 
Et amerikansk tidsbillede fra år 2008 med den 28-årige Miles Heller 
som gennemgående figur. Efter nogle svære år vender han tilbage 
til New York og slår sig ned i Brooklyn med tre jævnaldrende. Ud 
over Miles får hans kunstnerisk anlagte bofæller, hans forlæggerfar 
og skuespillermor også stemme, og alle kredser de om 
kærlighedens svære vilkår. 



Pat Conroy: Syd for Broad 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 557 sider. 
Handlingen har som centrum en gruppe unge, der 
vokser op i den smukke sydstatsby Charleston. De er af 
så forskellig social, kulturel, racemæssig og religiøs 
baggrund, at der er baggrund for en historie med store 
følelser, drama og ubrydeligt venskab. 
 

Dennis Lehane: Den givne dag 
Klim, 2011. - 659 sider. 
Den hvide politimand, Danny, og den sorte baseballspiller, Luther, 
kommer fra vidt forskellige familier og kår, men oplever begge de 
historiske begivenheder i Boston i årene efter 1. verdenskrig. 
Arbejderne kæmper for en løn, de kan leve af, og de sorte kæmper 
for ligeret. Deres veje krydses, og der opstår et venskab mellem de 
to familier. 
 

Toni Morrison: En velsignelse 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 138 sider. 
Historien starter i 1682, da en hollandsk-engelsk farmer 
i Maryland får en ung hustru fra den gamle verden. 
Deres liv er baggrunden, men ellers fortælles 
impressionistisk af de 4 kvindestemmer: hustruen 
Rebekka og de tre tjenestepiger Florens, Lina og Sorrow 
Nobelprismodtager 1993 

 
Joyce Carol Oates: Hævn : en kærlighedshistorie 
Verve, 2011. - 166 sider. 
Teena Maguire og hendes 12-årige datter Bethie går en sommernat 
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 vidnesagn bliver betvivlet i retten. 
Imidlertid er der en ung politimand, som hævner sig på 
voldtægtsmændene. 
 
Flannery O'Connor: Voldsmænd river det til sig 
Arena, 2011. - 284 sider. 
I 1950'ernes sydstater i USA bliver den unge Francis Tarwater 
modvilligt opdraget af sin far til at være kristen profet. Francis 
fornemmeste opgave skal være at få døbt den retarderede fætter 
Bishop. Bishops ikke troende far er dog ikke meget for planen, og 



da Francis flytter ind efter sin fars død, begynder et mørkt og 
dystert drama i den sammenbragte familie. 
 

Marilynne Robinson: Hjemme 
Gyldendal, 2010. - 350 sider. 
Historien foregår i byen Gilead i Iowa hjemme hos 
pastor Robert Boughton. Datteren Glory er (modvilligt) 
kommet hjem for pleje sin døende far og senere 
kommer også hendes bror - den fortabte søn Jack - 
hjem. Han prøver at forsone sig med sin far og knytter 
sig meget til Glory, der også har sine sorger. 

 
Philip Roth: Indignation 
Gyldendal, 2010. - 269 sider. 
Koreakrigen raser, og i Newark har Marcus Messner på 19 brug for 
at komme langt væk fra sin bekymrede far. Han begynder sit andet 
år på Winesburg college i Ohio og har egentlig kun ambitioner om 
at holde sig for sig selv, blive den bedste, holde dimissionstalen, få 
sex, uddanne sig som advokat og undgå at ende som kanonføde i 
Korea. 

 
Richard Russo: Empire Falls 
Klim, 2010. - 549 sider. 
40-årige Miles Roby bestyrer en grill-restaurant i et 
døende provinshul i Maine, hvor både restauranten og 
stort set resten af byen er i lommen på den kyniske 
enke efter den tidligere bymatador. 
 
 
Richard Yates: Easter parade 
Klim, 2010. - 215 sider. 
Efter forældrenes skilsmisse vokser pigerne Emily og 
Sarah op hos deres mor, og romanen skildrer de tre 
kvinders vidt forskellige skæbner og deres jagt efter 
lykken. 
 
 

 
 
 



Andre kulturer 
 
Susan Abulhawa: Morgen i Jenin 
Gyldendal, 2010. - 379 sider. 
Palæstinensiske Amal fødes i 1955 til et liv i en flygtningelejr i 
Jenin. Hun vokser op i en familie og en tid præget af den 
voldsomme konflikt imellem palæstinensere og den nye stat Israel. 

 
Tahar Ben Jelloun: Hjem 
Samleren, 2010. - 143 sider. 
Da den marokkanske indvandrer Mohammed bliver 
pensioneret fra sit arbejde ved et samlebånd i Frankrig, 
mister tilværelsen retning. Han er analfabet, kan ikke 
rigtig begå sig i det franske samfund og har mistet 
kontakten til sine voksne børn, som er blevet alt for 
franske. Sammen med sin kone tager Mohammed 

tilbage til landsbyen i Marokko, hvor han håber at kunne samle sin 
familie. 
 
Diana Evans: 26a 
Aronsen, 2010. - 306 sider. 
Debutroman, der følger tvillingepigerne, Georgia og Bessie, gennem 
deres opvækst i London med en nigeriansk mor og en britisk far. 
 
Najib Mahfuz: Akhnaton 
Underskoven, 2005. - 177 sider. 
Farao Amenhotep IV bryder med den gamle religion, forandrer navn 
til Akhn-Aton, og tilbeder solen Aton, forlader Theben og 
grundlægger den hellige by Amarna sammen med hustruen 
Nefertiti, men de er oppe mod stærke kræfter, præsteskabet og de 
magtfulde mænd i riget. 
Nobelpristager 1988. 

 
Mario Vargas Llosa: Bukkens fest 
Klim, 2005. - 405 sider. 
Roman som kredser om dikatoren i Den Dominikanske 
Republik, Trujiilos sidste dage, indtil han bliver dræbt i 
1961 af en officer. 
Nobelprismodtager 2010. 
 



Lisa See: 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 flygte til USA, hvor kultursammenstød, diskrimination og 
modstand mod asiatiske flygtninge præger hverdagen. 
 
 

Prøv noget andet - tag imod en 
udfordring  
 
Rikke Bakman: Glimt 
Aben maler, 2011. - Ca. 310 sider. 
Tegneserie - graphic novel. I løbet af en enkelt dag i 1980'erne i 
familiens sommerhus ved Vesterhavet oplever den 6-årige Rikke 
både at falde ud af en bil, at få myrer i tissekonen samt at overvære 
de voksnes mærkværdige opførsel på nærmeste hold. 
 

M. de Cervantes Saavedra: Ridderen af den 
Bedrøvelige Skikkelse don Quijote af la Mancha 
Dansklærerforeningen, 2009. - 123 sider (Bind 1). 
Don Quijote fra byen Mancha tager sammen med sin tro 
væbner Sancho Panza på adskillige togter - Don Quijote 
kørende på Rosinante, en gammel Ferguson, og Sancho 

bagefter på sin knallert Brio. Don Quijotes største mission er at 
skaffe sig ære og opnå berømmelse blandt omgivelserne. 
 
M. de Cervantes Saavedra: Ridderen af den Bedrøvelige 
Skikkelse don Quijote af la Mancha 
Dansklærerforeningen, 2009. - 48 sider (Bind 2). 
Fortælleren ser tilbage på indholdet i bind 1 og henvender sig 
direkte til forfatteren. Don Quijote og hans tro væbner bliver udsat 
for flere løjerlige opgaver, til stor morskab for omgivelserne. 
 
Kaspar Colling Nielsen: Mount København : fortællinger 
Gyldendal, 2010. - 176 sider. 
Noveller. Et 3500 meter højt bjerg er blevet bygget i København. 
Sytten fortællinger giver et indblik i det skæve og forunderlige liv på 
og omkring bjerget. 
Forfatteren modtog Forums Debutantpris 2010. 



Einar Kárason: Raseri 
Gyldendal, 2011. - 203 sider. 
Efter 40års strid og hævnaktioner er der håb om fred i Island. To af 
de mest magtfulde høvdinge og hidtidige fjender, forener deres 
børn ved ægteskab. Dette bliver forhåbentlig begyndelsen på en 
fredeligere tid. Eller gør det? 
 
Johann Wolfgang von Goethe: Goethes Den unge Werthers 
lidelser 
Dansklærerforeningen, 2010. - 129 sider. 
Igennem breve til en ven beskriver Werther sine længsler og 
trængsler i forbindelse med sin lidenskabelige, men uigengældte 
forelskelse i den skønne Lotte. 
Originaludgave: 1774. 
 

Dorte Karrebæk: Mona 
Gyldendal, 2011. - Ca. 160 sider. 
Tegneserie - graphic novel. Mona er forladt, gravid og 
pukler i et hotelkøkken for at klare sig igennem dagen. 
Men mon ikke fremtiden rummer både glæde og 
romantik for den godhjertede kvinde? 

 
Alice Munro: Væk 
Gyldendal, 2010. - 368 sider. 
Noveller fra Canada, der beskriver små hverdagsagtige hændelser, 
der får stor og måske skæbnesvanger betydning for personerne. 

 
Oscar K.: Lejren 
Høst, 2011. - Ca. 80 sider. 
Billedbog for større børn, unge og voksne om 
barndommen som en umenneskelig og barsk 
arbejdslejr, som man kun kan overleve ved at blive 
ensrettet og fantasiløs. 
 
José Saramago: Elefantens rejse 
Samleren, 2010. - 166 sider. 
En fabulerende fortælling om en indisk elefants 
dramatiske rejse fra Portugal til Wien i året 1551 
sammen med elefantpasseren Subhro og et stort 
kavaleri. 
Nobelprismodtager 1998. 



William Shakespeare: Shakespeares Hamlet 
Dansklærerforeningen, 2009. - 106 sider. 
Hamlet er detektiv i opklaringen af sin egen fars død, 
han finder morderen, men hvad med hævnen? 
 
 

 
Michael Strunge: Samlede Strunge : digte 1978-1985 
Borgen, 2009. - 1005 sider. 
Læs nogle digte af Michael Strunge, der døde for 25 år siden. 
 
Søren Ulrik Thomsen: Det skabtes vaklen : arabesker 
Vindrose, 1996. - 39 sider. 
Digte om livets vilkår, der er skabt på klare par: liv og død, mand og 
kvinde, jord og himmel - men rummer en rest der vakler mellem 
poler, der ikke lader sig forene 
 
François de Voltaire: Voltaires Candide eller Optimismen 
Dansklærerforeningen, 2010. - 87 sider. 
Fortællingens helt kastes ud i alle tænkelige besværligheder i sin 
søgen efter sammenhængen mellem teorierne og virkeligheden - en 
sammenhæng han aldrig rigtig finder. Undervejs gøres der i ord og 
billeder grundigt grin med denne verdens magthavere, blærerøve 
og højpandede filosoffer - samt små, dumme mennesker, der gerne 
vil være helte. 
 

Charlotte Weitze: Det hvide kvarter : fortællinger 
Samleren, 2011. - 154 sider. 
Fortællinger fra et attraktivt villakvarter, hvor der bag de 
pæne facader gemmer sig noget foruroligende og 
uforudsigeligt, og inden nogen ser sig om, er hverdagen 
blevet overtaget af velkendte og uhyggelige elementer 
fra folkeeventyrene. 

 
Theis Ørntoft: Yeahsuiten 
Gyldendal, 2009. - 50 sider. 
Digte om en ung mands hverdagsliv i storbyen, skildret i et vildt 
fucking og muntert dagligsprog anno 2009. 
Modtager af Munch-Christensens debutantpris 2010. 
 
 



Klassikere 
 
Albert Camus: Faldet : fortælling 
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  
Nobelpristager 1957. Originaludgave: 1956. 

 
F.M. Dostojevskij: Forbrydelse og straf : roman i seks 
dele med en epilog 
Rosinante, 2010. - 677 sider. 
En ung begavet student forsøger ud fra en hensynsløs 
"overmenneskefilosofi" at begå et uopklarligt mord, men 
tvinges til at tilstå. Originaludgave: 1866. 
 
 
Ernest Hemingway: Den gamle mand og havet 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 78 sider. 
En gammel fisker i den mexikanske havbugt får sit livs 
største fisk på krogen. Det bliver en kamp på liv og død, 
som symboliserer menneskets kamp mod 
naturkræfterne. 
Nobelpristager 1954. Originaludgave: 1951. 
 
Pär Lagerkvist: Det evige smil 
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 100 sider. 
Allegori. Efter at have fortalt hinanden deres livshistorier 
begiver de døde sig på vandring i evigheden for at stille 
Gud til regnskab for meningen med livet. 
Nobelpristager 1951. Originaludgave: 1920. 
 
 

Hans Scherfig: Idealister 
Gyldendal, 2010. - 292 sider. 
Vi skriver 1938 og den driftige godsejer og fabrikant C.C. Skjern-
Svendsen findes myrdet ved Præstø. Men ind imellem forbrydelsen 
og dens opklaring føres man ind til storbyen København og en 
anden verden af tidens fantaster, særlinge, troende og - idealister  
Originaludgave: 1944. 
 
 



Hjalmar Söderberg: Doktor Glas 
Gyldendal, 2010. - 143 sider. 
Psykologisk roman i dagbogsform fra Stockholm i 1800-
tallets slutning om en anset læge, der udnytter sin 
stilling, da han myrder en patient - en præst - af 
kærlighed til dennes hustru. 
Originaludgave: 1905. 
 

 
Vilhelm Topsøe: Jason med det gyldne Skind 
Gyldendal, 2010. - 279 sider. 
Romanen er et tidsbillede fra 1870'erne og et psykologisk studie i 
skildringen af tre mænds skiftende forhold til den samme kvinde 
Originaludgave: 1875. 
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