Noveller
Aidt, Naja Marie: Bavian
Vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2008. Noveller om
hverdagsmennesker og hverdagssituationer, som langsomt åbner
sig og viser sig at være ikke så helt hverdagsagtige endda
Askildsen, Kjell: Venskabets pris
I 12 korte noveller, med fokus på den skarpe og ordknappe
skrivestil, portrætterer forfatteren "den tavse mand",
knudemanden, ham der ikke kan få det sagt
Aubert, Marie: Må jeg komme med dig hjem
Noveller om hverdagslivet store følelser og forandringer
Carver, Raymond: Her hvor jeg ringer fra
Noveller fra USA om mennesker og deres liv, som krakelerer i
hverdagens ægteskab og kriser, skilsmisser og nedture
Clark, Mathilde Walter: Grumme historier
En samling humoristiske noveller, der alle handler om et
menneske, der oplever grumme, absurde ting
Colling Nielsen, Kaspar: Dengang dinosaurerne var små
31 korte og fantasifulde fortællinger om hundeavl, menneskelig
nedtur, kunstig intelligens, et gammelt containerskib og hvor
mange arter af varper, der rent faktisk findes
Davis, Lydia: Den trettende kvinde
51 eksperimenterende og underfundige noveller om mennesker,
som forsøger at forstå og begå sig i verden omkring sig; det være
sig alt fra små pudsigheder, flygtige hverdagshændelser og
relationer til andre mennesker

Guin, Ursula K.: Havvej : Klatsand-krøniker
Afdæmpet og i pagt med kystlandskabets natur lever novellernes
kvinder i generationer : døtre, mødre og familier, hvis liv fletter sig
ind i hinandens - afhængigt af tilfældigheder og byens særlige
vilkår
Gyrðir Elíasson: Mellem træerne
Vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2011. 47 korte noveller, der
er skrevet i en melankolsk tone med stænk af kulsort humor.
Ensomme mennesker oplever mærkværdige og uforklarlige
hændelser, hvor grænsen mellem drøm og virkelighed udviskes
Helle, Helle: Biler og dyr
Under alle novellerne med hverdagens mennesker i parforhold, i
krise eller i ventepositioner ligger en gåde eller et drama, der
venter på at læseren skal løse eller fortolke det
Hermann, Judith: Lettipark
Noveller om nærheden og distancen i relationen mellem
mennesker og de øjeblikke, som brænder sig fast i bevidstheden
og umærkeligt former et menneskes liv
Hemingway, Ernest: Samlede noveller
En imponerende udgivelse, hvor læseren kan stifte bekendtskab
med novellemesterens helt specielle koncise skrivestil
Hørslev, Lone: En ordentlig mundfuld
20 noveller fra dér hvor livet bliver lidt for meget. Eller lidt for lidt.
En række mennesker der er i en slags overgangsfase eller
livskrise, oftest i forbindelse med afslutningen på et parforhold

Jäderling, Viktoria: Åh Lunargatan
15 noveller med mellemmenneskelige relationer som
fællesnævner. Om forholdet mellem forældre og børn samt
søskendeforhold, men også parforhold og midlertidige relationer.
Sorg, tab og uundgåelige vendepunkter præger personerne
Madsen, Svend Åge: Mellem himmel og jord
Tyve foruroligende noveller hvor virkeligheden vendes på hovedet
Minor, Caroline Albertine: Velsignelser
Noveller om sorg og sorgbearbejdelse. Om at miste og at finde
trøst
Munro, Alice: Livet
Noveller, der kredser om mennesker, deres følelser og relationer
til hinanden. Om det almindelige hverdagsliv, hvor en
skelsættende begivenhed præger personernes livsforløb eller
selvopfattelse. Dertil fire delvist selvbiografiske noveller om Alice
Munros egen barndom og familie
Nors, Dorte: Kantslag
15 grumme og satiriske noveller der med udgangspunkt i en
velkendt hverdag skildrer mennesker på kanten og skårede
eksistenser
Nors, Dorte: Kort over Canada
Dansk novellesamling om menneskelige længsler og afgrunden
lige foran vore fødder
Omar, Tarek: Muhamedaneren
Noveller om det at være fremmed på en eller anden måde. Her
møder man mange forskellige etniske personligheder med lige så
mange forskellige problemer

Oz, Amos: Mellem venner
Indlevede skildringer af ensomme og længselsfulde mennesker i
en israelsk kibbutz i 1950'erne, hvor fællesskabet ellers er et af
målene med tilværelsen
Poe, Edgar Allan: Udvalgte fortællinger
Udvalg af Poes bedste noveller, fra fortællingerne, der skabte
krimigenren, til gyserhistorierne og science fiction-fortællingerne.
Og så var han en stor stilist og humorist, hvad der skinner
igennem det meste af, hvad han skrev
Schweblin, Samantha: Fugle i munden
Surrealistiske historier om dagligdags hændelser, der tager en
uventet og absurd drejning, som f.eks. en graviditet, der vokser
baglæns eller togrejsende, der venter i ugevis på enten at komme
af eller på toget
Sørensen, Villy: Sære historier
Moderne eventyr uden en egentlig sanset realisme, der i et
humoristisk og surrealistisk sprog afslører menneskets dybe
splittelse. 'Sære historier' opfattes som et nybrud i dansk
prosamodernisme
Øyehaug, Gunnhild: Knuder
Korte noveller om livet og menneskers ageren med hinanden og
sig selv. Realistiske hverdagshistorier med surrealistiske
elementer

Tip!
Den nye serie Novellix udgiver små, fine bøger med en enkelt
novelle i hver. Novellerne er af nogle af de allerstørste forfattere
som Jakob Ejersbo, Ida Jessen, Henrik Pontoppidan m.fl.

Digte
Bjerregaard, Katinka: Et hus af krop
Digte og sangtekster af forsangeren fra bandet 'Katinka' om alle
de følelser, en krop kan rumme
Christensen, Inger: Alfabet
Digte, stramt spændt op i et matematisk og alfabetisk system,
som så meget stærkere udtrykker kærlighed til livet og
menneskene og angst for menneskehedens grusomheder
Christensen, Inger: Sommerfugledalen
Digt, som i sonetkransens stramme og krævende form spænder
barndommens natur op mod dødens uafvendelighed
Cohen, Leonard: Længslens bog
Digte om kærlighed, sanselighed, eftertanke og spiritualitet,
oversat og gendigtet af en stjerneparade af danske digtere og
illustreret med Cohens egne finurlige og præcise tegninger
Ditlevsen, Tove: Samlede digte
En samling af Tove Ditlevsens otte digtsamlinger fra de tidligste
digte i samlingen Pigesind, 1939, og frem til de sidste efterladte
digte, Til en lille pige, 1978. Samlet udgave af en af dansk lyriks
mest betydelige stemmer
Einar Már Guðmundsson: Til rette vedkommende
Med mild humor og et skarpt belysende blik, afkodes livets største
udfordringer; døden og ensomheden, livet og kunsten, håbet og
kærligheden. Digtene følges af en collage af litografier, med et
farvestrålende lyrisk billedsprog fra den Islandske natur
Eric, Caspar: Nike
Langdigt om en ung, handicappet mand, der må forholde sig til sin
krops begrænsninger

Fiasko
Digte skrevet af otte forskellige hjemløse unge om livet på gaden
Hagelund, D. A.: Dukkehospital
Digtsamling med 32 digte, som beskriver smerte- og
følelsestilstande ved at have en krop som er anderledes
Hassan, Yahya: Yahya Hassan 1 + 2
1: Digte der med vrede, indignation og stor sproglig kraft sætter
ord på hvordan det er at vokse op i en ghetto, hvor vold, svigt og
kriminalitet er en del af virkeligheden
2: Yahya Hassan fortsætter stilen fra sin banebrydende debut og
tager livtag med berømmelsen, den udsatte position, stofmisbrug,
vold og psykiatrisk indlæggelse
Heiberg, Shekufe Tadayoni: Æg
Digte der fortæller om moderskabet, fra undfangelsen til fødslen.
Tiden under og efter graviditeten og en søgen efter kvindelige
fælleskaber, en fælles urrytme og tørsten efter et nyt sprog, et
samlersprog; kvindsk
Issa, Kobayashi: Dugdråbeverden
Kobayashi Issa regnes som en af de fire store haiku-digtere i
Japan. Med det udvalg af hans haiku-digte står det klart hvorfor
han i dag er en af Japans mest værdsatte digtere
Leth, Jørgen: Det bliver ikke væk
Med huller i hukommelsen mindes Jørgen Leth livet, fortiden og
nutiden, mens døden langsomt nærmer sig
Lind, Cecilie: Mit barn
Langdigt om moderskabets lykke og gru

Neruda, Pablo: Elementære oder
Samlet udgave af tre digtsamlinger fra perioden 1954-1957, hvor
digteren i et ligefremt sprog og klare billeder besynger livet og alt
levende
Neruda, Pablo: Hundrede kærlighedssonetter
Digte af den chilenske nobelprismodtager Pablo Neruda (19041973), der med hundrede kærlighedssonetter lovsynger sin
kommende hustru, Matilde Urrutia
Nielsen, Morten: Krigere uden Våben
22 digte der kredser om livets store spørgsmål, anden verdenskrig
og særligt krigens indvirkning på de unge
Nielsen, Morten: Mit liv er alles : Morten Nielsen med tidens
stemmer
DK. 99.4 Nielsen, Morten
14 digte af Morten Nielsen (f. 1922) kommenteres og
perspektiveres af en række markante stemmer indenfor kunst,
kultur og politik. Disse er: Benny Andersen, Haifaa Awad, Troels
Kløvedal, Katinka Bjerregaard, John Kørner, Ghita Nørby, Kira
Skov, Ulrik Wilbek, Steffen Kretz, Azadeh Ghavamrad, Josephine
Fock, Anders Bondo Christensen, Peter Laugesen og Christiel
Wiinblad
Nordbrandt, Henrik: Vi danskere
Digte som med ironiske vendinger og sarkasme beskriver mange
aspekter af begrebet "danskhed"
Poulsen, Peter: Allegro ma non troppo
Lettilgængelige digte i en mundtlig humoristisk stil om hverdagens
små og store tildragelser og om at blive ældre

Strunge, Michael: Samlede Strunge
Michael Strunge (1958-86) nåede at skrive 11 digtsamlinger, fra
debutbogen LIVETS HASTIGHED (1978) til den sidste samling,
BILLEDPISTOLEN (1985)
Tafdrup, Pia: Smagen af stål
Samhørende med: Lugten af sne, Synet af lys og Lyden af skyer

Digte, der tager afsæt i digterens nutid, hvor emner som
parforholdets kriser, erotik, digtning, krig og død blander
sig med billedet af naturens skønhed
Thomsen, Thorstein: Min kemokvinde : Dagbogsdigte fra en
pårørende
Digte, hvor Thorstein Thomsen i dagbogsform beretter om at være
pårørende til en kræftsyg kone
Tranströmer, Tomas: Samlede Tranströmer
Den svenske nobelpristagers samlede værker fremstår som
kernelyrik - lille af omfang, men stort af indre
Thomsen, Søren Ulrik: Rystet spejl
Digte fra en mand midt i livet, der kigger tilbage på levet liv og tab
og frem med nysgerrighed fra det sted i livet han er
Zeuthen, Nikolaj: Viceværtsdigte
Som nyansat vicevært i den andelsforening forfatteren selv bor i,
beskrives dagligdagen med opgaver, udfordringer og projekter.
Forholdet til flere af de andre beboere i foreningen samt tidligere
arbejdspladser og kolleger behandles også

Essays
Altan, Ahmet: Jeg kommer aldrig til at se verden igen
DK. 99.4 Altan
Essays af den tyrkiske forfatter og journalist Ahmet Altan (f. 1950),
der som politisk livstidsfange, fortæller om sine oplevelser i
fængslet. Om dagliglivet og om at holde fast i, hvem man er,
selvom omgivelserne gør, hvad de kan, for at nedbryde én
Didion, Joan: Slæber sig mod Betlehem
DK. 04.863
Et portræt af 1960'ernes USA med tidens jagt på stoffer, sex og
frihed. Joan Didions skarpe essays zoomer køligt ind og ud på
60'ernes Californien, mens sammenbruddet lurer i horisonten
Ferrante, Elena: Det lejlighedsvise indfald : et år i klummer
DK. 04.75
Samling af forfatteren Elena Ferrantes personlige klummer om
bl.a. årets gang, familien, kærlighed, sorg og ungdom. Klummerne
er publiceret i The Guardian i perioden 2018 til 2019
Hustvedt, Siri: En bøn for Eros : At leve, at tænke, at se
DK. 04.863
At leve, at tænke, at se: 32 essays med Siri Hustvedt's liv og
livserfaring fra sin barndom i Minnesota og senere liv i Brooklyn,
om samspillet mellem krop og psyke, om litteratur, filosoffer og
forfattere samt om billedkunst og billedtolkning
Knausgård, Karl Ove: Om efteråret
Samhørende med: Om vinteren, Om foråret og Om sommeren
DK. 04.53
Barnets bog. Knausgård skriver til sin ufødte datter om livet. Hun
har meget at glæde sig til. Ikke mindst sin fars præcise sprog og
poetiske følsomhed

Müller, Herta: Sult og silke
DK. 99.4 Müller
Personlige essays og taler af den rumænskfødte forfatter Herta
Müller (f. 1953) om livet i Rumænien under Ceausescus diktatur
Schalansky, Judith: Atlas over afsidesliggende øer :
halvtreds øer jeg aldrig har være på og aldrig vil komme til
DK. 48
Atlas over halvtreds øer fordelt over hele verden, med
afsondretheden og isolationen som det gennemgående tema.
Hvert af kortene ledsages af en lille fortælling om øen, dens dyr
eller mennesker
Sjöberg, Fredrik: Hvorfor bliver man ved?
DK. 99.4 Sjöberg
Med afsæt i selvoplevede episoder reflekterer den svenske biolog
Fredrik Sjöberg (f. 1958) over det moderne menneskes biologiske
analfabetisme, landskabets uophørlige forandring, natur- og
miljøpolitiske spørgsmål, essaykunsten og sin far
Thomsen, Søren Ulrik: En hårnål klem inde bag panelet :
noter fra eftertiden
DK. 04.6
Essayistiske tekster, erindringshistorier og prosadigte. Med tiden
som omdrejningspunkt filosoferer Søren Ulrik Thomsen (f. 1956)
over forskellige oplevelser i sit liv, herunder bl.a. erindringen, sin
egen dødelighed og fænomener i samtiden
Zweig, Stefan: Stjernestunder
DK. 04.45
Nyoversættelse af Stefan Zweigs klassiker fra 1927 med 14
beretninger om store genier og øjeblikke der har formet
menneskehedens historie og sat sit tydelige præg på historien

Andre idéer til korte tekster
Tænkepauser-serien
Korte bøger om forskellige emner, skrevet af forskere. F.eks.:
Böss, Michael: Nationalitet
Nationalitet er noget helt særligt. Den giver ikke kun rettigheder og
pligter inden for vores grænser, men kryber ind under huden på os
fra barnsben. Enhver nationalitet baserer sig dog også på mange
fremmedelementer
Have, Iben: Ro
Om ro som begreb og fænomen, og som en mental tilstand, vi
stræber efter på mange forskellige måder
Stage, Carsten: Skam
Skam kræver, at et menneske bevæger sig ud af sig selv og over i
andres blik og føler deres negative vurdering. Med eksempler på
skammens væsen, fra den virkelige verden og fra litteratur og film
Kolibri-serien
Uddrag af store forfatterskaber ud fra et særligt tema. F.eks.:
Ditlevsen, Tove: Om penge
Ud fra et essay, et erindringsuddrag og en novelle beskrives
penge som fænomen. Hvilken betydning har penge og hvad gør
de ved mennesker?
Rasmussen, Halfdan: Om natten
Udvalg af digteren Halfdan Rasmussens (1915-2002) digte om
natten - om nattens mysterier, om mareridt og søvnløsheden og
de magiske timer før solen står op

