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Nyere danske bøger 
 
Aburas, Lone: Føtexsøen 
2009, 163 sider 
Lene har en egyptisk far og en dansk mor, så hendes barndomserindringer er 
lidt anderledes. Det er hendes dagligdag til gengæld ikke, hun er kassedame 
i Føtex og har en drøm om at blive forfatter en dag 
 
Aidt, Naja Marie: Bavian 
2008, 218 sider 
Noveller om hverdagsmennesker og hverdagssituationer, som langsomt 
åbner sig og viser sig at være ikke så helt hverdagsagtige endda 
 
Aidt, Naja Marie: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage : Carls 
bog 
2017, 155 sider 
I digte og tekst beskriver Naja Marie Aidt kærligheden til sin søn Carl, og 
sorgen efter hans død i en alt for ung alder 
 
Balsby, Molly: Ponyprivilegiet 
2018, 70 sider 
Vrede og direkte digte om en ung kvindes had, sorg, skam og privilegier 
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Bengtsson, Jonas: Sus 
2017, 271 sider 
Sus er 19 år, ligner en 12-årig og bor i en social ghetto. Hun hader sin far, 
ryger sine daglige joints og begynder at sælge hash for at kunne købe en 
pistol. Men så er der lige katten, Adrian i kørestolen og den nye fyr i blokken 
 
Blendstrup, Jens: Gud taler ud 
2004, 148 sider 
En selvbiografisk roman, hvor der fortælles om tilværelsen i parcelhuset i 
Risskov ud fra sønnens synspunkt, med faderen, Gud, i en absolut 
hovedrolle, på godt og ondt 
 
Colling Nielsen, Kaspar: Den danske borgerkrig 2018-24 
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 
 
Colling Nielsen, Kaspar: Mount København 
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 
 
Djørup, Adda: Poesi og andre former for trods 
2015, 150 sider 
16 noveller om mennesker, der handler på trods eller i trods mod 
vaneforestillinger og omgivelsernes forventninger 
 
Duvå, Liv Nimand: Vi er vel helte 
2017, 160 sider 
Historie om en ung kvindes liv med at redde og dække over sin far og hans 
alkoholisme 
 
Eika, Jonas: Efter solen 
2018, 159 sider 
Noveller om en række personer, der, vidende eller uvidende, deltager i 
afviklingen af denne verden og i forberedelsen til den der skal komme 
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Eika, Jonas: Lageret, huset, Marie 
2015, 176 sider 
Elias er først i tyverne, han bevæger sig mellem bofællesskabet Huset, 
arbejdspladsen Lageret og kæresten Marie, uden rigtig at høre til noget sted, 
mens Huset og kærligheden langsomt går i opløsning 
 
Eric, Caspar: Nike 
2015, 88 sider 
Langdigt om en ung, handicappet mand, der må forholde sig til sin krops 
begrænsninger 
 
Fall, Johanne Kirstine: Der er altid nogen at befri 
2017, 245 sider 
21-årlige Katrina bliver indlagt på Odense Universitetshospital med anoreksi. 
Romanen følger hende i hendes kamp mod vægten og kroppen i hendes 3 
måneders ophold der 
 
Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi 
2012, 229 sider 
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos den kronisk 
syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger til at tage med 
ham til Marokko så han kan blive kureret for alle sine lidelser, men turen går 
ikke helt som planlagt 
 
Fruelund, Simon: Borgerligt tusmørke 
2006, 112 sider 
Korte øjebliksbilleder af beboerne i et villakvarter og et højhusbyggeri i en 
københavnsk forstad 
 
Furu, Anita: Mit halve liv 
2017, 253 sider 
Ruth kommer til København fra Rusland som ganske lille. Den første hun 
lægger mærke til på kajen er en dame med en stor gul hat. Damen adopterer 
hende. Ruth har det godt i København og de andre steder hun igennem sit liv 
bor, men hun savner hele livet sine søskende 
 
Gade, Marianne: Skuddet 
2010, 119 sider 
Gymnasiepigen Ditte bliver veninde med den smukke Regitze og kæreste 
med klassekammeraten Kristian. Alt er godt, indtil Regitze pludselig bryder 
kontakten, og Ditte fanger Kristian og Regitze i en løgn 
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Gerhardt, Maria: Der bor Hollywoodstjerner på vejen 
2014, 208 sider 
Maria er dj, succesfuld og forelsket i Rosa. Efter 15 år får hun hende, men 
samtidig opdager Maria at hun har kræft 
 
Gerhardt, Maria: Transfervindue : fortællinger om de raskes fejl 
2017, 90 sider 
I Nordsjælland lever de terminal syge afsondret fra resten af samfundet i et 
stort hospice fyldt med luksus 
 
Glaffey, Kristina Nya: Padder og krybdyr 
2012, 132 sider 
Monolog. En ung lesbisk kvinde ironiserer med morbid humor over tidens 
dårligdomme og de markedsøkonomiske vilkår i fertilitetsindustrien, som 
lesbiske er underlagt, når de ønsker at føde børn 
 
Green Jensen, Bo: Dansen gennem sommeren 
1981, 115 sider 
De to arbejdsløse venner Jac og Stankelben oplever sammen med den 
jævnaldrende Lisa deres livs ferie. Men deres drømmeverden brister, da en 
motorcykelbande indfinder sig på campingpladsen, hvor de bor 
 
Gräs, Ulrik: Uparfumeret 
2015, 129 sider 
Novellesamling om især drenge og mænd med eksistentielle udfordringer og 
konkrete problemer og trusler 
 
Guldager, Katrine Marie: Et rigtigt liv 
2019, 284 sider 
Filip vokser op i en velhavende familie og gør lynkarriere som jurist, men 
hvem skal han vælge som ægtefælle for at få det helt rigtige liv? 
 
Hagelund, D. A.: Dukkehospital 
2019, 33 sider 
Digtsamling med 32 digte, som beskriver smerte- og følelsestilstande ved at 
have en krop som er anderledes 
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Helle, Merete Pryds: Oh, Romeo 
2006, 139 sider 
Efter et tilfældigt møde forelsker Julie, dansk studerende, og Romeo, 
pakistansk indvandrer, sig. Julies far og bror hader indvandrere, og Romeos 
familie er ved at gifte ham bort. Som hos Shakespeare findes der ingen 
lykkelig slutning 
 
Helle, Helle: Hvis det er 
2014, 143 sider 
To løbere render ind i hinanden i en stor jysk skov. De er faret vild og 
kommer til at tilbringe to dage sammen i den vilde danske natur 
 
Helle, Helle: de 
2018, 156 sider 
Lolland i 1980'erne, med en 16-årig piges blik fortælles om hverdagen på 
gymnasiet og hjemme i lejligheden sammen med moren. Om alt det de kan 
dele, men også om morens sygdom og det, der ikke findes ord for 
 
Hesselholdt, Christina: Virginia is for lovers 
2019, 188 sider 
På et skelet af virkelighed fortælles historien om det grusomme mord på 
Derek og Nancy Haysom i Virginia i 1985 
 
Hesselholdt, Christina: Hovedstolen 
1998, 102 sider 
50 korte prosastykker, som tilsammen skildrer et barns oplevelse af sin nære 
omverden det år faderen forlader hjemmet for at bo sammen med en anden 
kvinde 
 
Hjelm Jacobsen, Siri Ranva: Havbrevene 
2018, 63 sider 
Brevroman med breve udvekslet mellem to søsterhave: det store og erfarne 
Atlanterhavet og det meget mindre og yngre Middelhavet 
 
Høeg, Tine: Nye rejsende 
2017, 216 sider 
Kortprosaroman. Første dag som togpendler møder en kvinde en gift mand 
og indleder en affære 
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Jensen, Louis: Elefanterne holdt hver gang med Tarzan : en bog om 
drenge 
2014, 148 sider 
Noveller. Gennem 83 ultrakorte tekster tegnes drengens helt egen verden i 
en lille by 
 
Jepsen, Erling: Frygtelig lykkelig 
2004, 230 sider 
Den naive og følsomme politimand Robert Hansen forflyttes fra København til 
Højer, hvor han må tilpasse sig lokale normer med katastrofale konsekvenser 
 
Klougart, Josefine: Stigninger og fald 
2010, 171 sider 
I et lyrisk sprog beskriver en pige sin barndoms landskaber på Mols - og det 
både naturens og sindets landskaber 
 
Kofod, Dennis Gade: Genfærd 
2013, 153 sider 
Frederik tager til Bornholm for at komme igennem en krise. Han indlogerer 
sig på et lille familiedrevet hotel, hvor forholdene viser sig at være ganske 
specielle. Men datteren er dejlig, og Frederik forelsker sig i hende 
 
Korneliussen, Niviaq: Homo sapienne 
2014, 177 sider 
Fem unge grønlændere i Nuuk, fem historier om opbrud, identitet og 
kærlighed, som er vævet ind i hinanden 
 
Korsgaard, Thomas: Tyverier 
2019, 138 sider 
Noveller i den realistiske tradition om ensomhed, fortielser og forhåbninger og 
om betydningsfulde øjeblikke i en række personers liv 
 
Langballe, Amalie: Forsvindingsnumre 
2019, 214 sider 
Unge Agnes har mistet sin mor og har derefter svært ved overhovedet at 
finde noget som helst 
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Langvad, Maja Lee: Find Holger Danske 
2006, 62 sider 
Digte, tekster, spørgeskemaer og autentiske attester, som tilsammen kaster 
et humoristisk og tænderskærende ironisk lys over det at være dansk, når 
man er adopteret fra Korea 
 
Lind, Cecilie: Mit barn 
2019, 133 sider 
Langdigt om moderskabets lykke og gru 
 
Lind, Cecilie: Scarykost 
2016, 181 sider 
Digte om ung kvinde med bulimi 
 
Minor, Caroline Albertine: Pura Vida 
2013, 220 sider 
Viktoria forlader sit trygge og velordnede liv i Danmark og rejser til Paris for at 
studere. Men hun har svært ved at falde til, og hendes søgen efter et 
fodfæste i livet fører hende til USA og Sydamerika 
 
Minor, Caroline Albertine: Velsignelser 
2017, 237 sider 
Noveller om sorg og sorgbearbejdelse. Om at miste og at finde trøst 
 
Munch Christensen, Ina: Nielsine 
2015, 172 sider 
Nielsine er ved at tage en HF-eksamen, har svært ved at finde ud af, hvem 
hun selv er. Hun kæmper med angst og et dramatisk følelsesliv med 
kærester, ekskærester og hemmelige forelskelser i kvinder 
 
Nordbrandt, Henrik: Vi danskere 
2010, 44 sider 
Digte som med ironiske vendinger og sarkasme beskriver mange aspekter af 
begrebet "danskhed" 
 
Nordenhof, Asta Olivia: Det nemme og det ensomme 
2013, 55 sider 
Digte oplyst af emhætter, nattens stjerner og tv. Ord fra en plaget ugidelig 
pige med livet i bagagen 
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Nordenhof, Asta Olivia: Penge på lommen 
2020, 170 sider 
1. del i serien Scandinavian star 
Ægteparret Kurt og Maggie har efter barske erfaringer med livet, fundet 
sammen i et ægteskab på godt og ondt. Mens Maggie er faret vild i 
kærligheden, leder Kurt efter en god investering 
 
Nors, Dorthe: Kort over Canada 
2018, 136 sider 
Noveller. Dansk novellesamling om menneskelige længsler og afgrunden lige 
foran vore fødder 
 
Nors, Dorthe: Spejl, skulder, blink 
2016, 191 sider 
Sonja er single og fra Vestjylland men er havnet i København som ung. Nu er 
hun i fyrrerne og prøver at tage et kørekort, men det er svært at lære at skifte 
gear. Samtidig føler hun sig ikke rigtig hjemme i sit liv og langt fra familien og 
sin oprindelse 
 
Pilgaard, Stine: Lejlighedssange 
2015, 217 sider 
En ung kvinde flytter med sin kæreste ind i en andelslejlighed i Århus. Hun 
laver lejlighedssange og kommer derigennem tæt på de andre beboere i 
foreningen. Med humor fortæller hun om skæbner og møder i dagligdagen 
 
Pilgaard, Stine: Min mor siger 
2012, 167 sider 
Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)kæreste. 
Hun flytter hjem i præstegården til faderen. Med megen selvironi berettes om 
den dominerende mor, byture med veninden og besøg hos lægen 
 
Plambeck, Dy: Gudfar 
2011, 170 sider 
Med nedslag i et motorcykeltræf i 1976, banecykling i 1953 samt provinsen 
og bz-miljøet i 2007 fortælles om Uffes liv og dannelse fra opvæksten og frem 
til han er 53-årig murer, exbiker og gudfar 
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Plambeck, Dy: Mikael 
2014, 266 sider 
Becky rejser som journalist til Afghanistan for at følge de danske soldaters 
hverdag. Hun knytter sig til Jan, som må hjemsendes i hårdt kvæstet tilstand, 
og til Mikael, som under en tur til Sardinien bliver hendes kæreste. Krigen 
mærker uafvendeligt både soldaterne og dem, der elsker dem 
 
Rasmussen, Bjørn: Huden er det elastiske hylster der omgiver hele 
legemet 
2011, 92 sider 
Eksperimenterende roman. Bjørn er 15 år og bor på en rideskole i Vestjylland 
sammen med sin depressive mor og to ældre brødre. Han forelsker sig i en 
20 år ældre mand, som han udvikler et sadomasochistisk forhold til. Hans 
seksualitet og forelskelse er uforløst, og om dette kredser hans tanker 
 
Rasmussen, Bjørn: Jeg er gråhvid 
2018, 187 sider 
Fortælleren Bjørn er i starten af 30'erne, hvor man formodes at have styr på 
sit liv. Det har han langt fra, og i en række korte dagbogsnotater og indre 
tankespor får læseren et indblik i et moderne menneskes svære og kaotiske 
liv 
 
Ravn, Olga: Celestine 
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 
 
Ringo, Laura: Fødedygtig 
2020, 218 sider 
En folkeskoleroman om vold, ustyrlige børn, magtesløse lærere og om at 
have en skruk kæreste, hvis børn man ikke har lyst til at føde 
 
Ringo, Laura: Papirbryllup 
2019, 178 sider 
Ungdomsroman om to unge kvinders ulige venskab, som handler om 
madorgier, fester og knalderegler 
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Romer, Knud: Den som blinker er bange for døden 
2006, 176 sider 
Selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing Falster i 1960'erne, som var 
præget af mobning og social isolation på grund af, at moderen var tysker 
 
Sten-Knudsen, Julie: Atlanterhavet vokser 
2013, 101 sider 
Små lyriske tekster om søsterskab og søskendeforhold, hvor den ene har en 
anden hudfarve og en anden familiebaggrund 
 
Themsen, Bjørn: Ghetto time 
2020, 69 sider 
Digte, der skitserer forskellige oplevelser af begrebet "ghetto" 
 
Thomsen, Mette: Plastic 
1995, 129 sider 
Mona vil være en perfekt Barbie-dukke. Pengene til plastiske operationer 
tjener hun sort, for egentlig er hun bistandsmodtager på Nørrebro. Men 
tingene går i kludder, da hun møder en lesbisk nabo 
 
Thomsen, Søren Ulrik: Rystet spejl 
2011, 55 sider 
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 
 
Thomsen, Thorstein: Min kemokvinde : dagbogsdigte fra en pårørende 
2018, 106 sider 
Digte, hvor Thorstein Thomsen i dagbogsform beretter om at være pårørende 
til en kræftsyg kone 
 
Tind, Eva: Han 
2014, 149 sider 
En dansk adopteret kvinde rejser til det ufatteligt kontrollerede land 
Nordkorea på jagt efter en større forståelse af den afdøde, biologiske fars 
baggrund og historie 
 
Tind, Eva: Ophav 
2019, 290 sider 
Eventyrlig roman om familiebånd på tværs af kontinenter og konsekvenserne 
af en kompromisløs kunstnerisk søgen 
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Tode, Martha Flyvholm: På Bornholm må man græde overalt 
2017, 93 sider 
Marias stedfar Tore er død. Hvordan skal hun og familien komme gennem 
sorgen? Maria føler sig fortabt, og kan ikke få styr på sine følelser. Hun har 
alt for mange og er helt tom på en og samme tid 
 
Uthaug, Maren: Og sådan blev det 
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 
 
Woetmann, Peter-Clemet: Bag bakkerne, kysten : en klagesang 
2017, 61 sider 
Digte, der inddrager læseren i en sanselig oplevelse af at være bådflygtning 
 
Wung-Sung, Jesper: Trælår 
2009, 217 sider 
Noveller om alle de ønsker og drømme, problemer og kærestesorger, 
venskaber og ensomhed, som drenge, teenagere og unge kan forestille sig, 
inden de springer ud som en slags voksne 
 
Ørntoft, Theis: Digte 2014 
2014, 63 sider 
Digte. Vi befinder os under en økokatastrofe i nær fremtid, eller måske står vi 
allerede midt i den. En civilisationskritisk digtsamling, hvor scenen er 
storbyen og en apokalyptisk, kaotisk verden, som er brudt delvis sammen, og 
hvor naturen er i overtag 
 
Ørntoft, Theis: Solar 
2018, 299 sider 
Roman om Theis der oplever en stadig større apati i et liv med Fitness World, 
GTA-spil, fodbold, parforhold og sex. Sygdom, hjemløshed og en rejse ned 
gennem Europa følger. I Portugal møder han Diago og Theis' liv nedsmelter i 
druk, stoffer og hallucinationer 
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Danske klassikere 

 
Andersen, Vita: Tryghedsnarkomaner & Hold kæft og vær smuk 
1977 og 1978, 318 sider 
Samlet udgave af Vita Andersens to klassiske værker, som emnemæssigt 
komplimenterer hinanden. Digtene i "Tryghedsnarkomaner" skildrer den 
moderne kvindes længsel efter kærlighed og bekræftelse, der dulmes 
gennem overforbrug og sex, og novellerne i "Hold kæft og vær smuk" 
udbygger disse temaer 
 
Bang, Herman: Tine 
1889, 191 sider 
Krigen i Sønderjylland i 1864 danner baggrund for skildringen af en ung piges 
kærlighedstragedie 
 
Bang, Herman: Ved vejen 
1886, 198 sider 
Skildring af en stationsforstanderindes korte og bittersøde 
kærlighedsoplevelse i en lille stationsby i slutningen af 1800-tallet 
 
Blicher, Steen Steensen: En landsbydegns dagbog 
1824, 86 sider 
Novelle. I dagbogsform fortælles om social opstigning og fald i et jysk 
landsbysamfund i 1700-tallets Danmark 
 
Blixen, Karen: Babettes gæstebud 
1952, 82 sider 
Babette, flygtning fra Frankrig, lever i 14 år som husholderske hos to 
aldrende provstedøtre i en lille norsk fjordby. En dag skaber hun ved hjælp af 
en lotterigevinst et vidunderligt måltid for menigheden 
 
Bregendahl, Marie: En Dødsnat 
1912, 146 sider 
Da en gårdmandskone dør i barselssengen udløses et virvar af følelser hos 
familien, især hos de to halvvoksne døtre. En barsk historie om liv og død, og 
menneskets trang til at finde mening i det meningsløse 
 
Brøgger, Suzanne: Kærlighedens veje og vildveje 
DK 15.4 
1975, 224 sider 
Essays og interviews om kvinder, kønsroller og kærlighed 
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Bødker, Cecil: Øjet 
1961, 116 sider 
Hverdagshistorier om børn og voksne i desperate situationer, hvor sindets 
inderste kræfter stilles på prøve 
 
Christensen, Martha: Dansen med Regitze 
1987, 130 sider 
Under den traditionsrige sommerfest i kolonihaven sidder Karl Aage og 
genoplever sit lange samliv med Regitze, der altid har været den 
handlekraftige af de to 
 
Ditlevsen, Tove: Barndommens gade 
1943, 210 sider 
En københavnsk baggårdspiges barndom og tidligste ungdom i 1930'erne, da 
hun forgæves stræber bort fra barndomsmiljøet 
 
Ditlevsen, Tove: Gift 
DK 99.4 Ditlevsen 
1971, 144 sider 
Om Tove Ditlevsens (1917-76) liv gennem de tre første ægteskaber og om 
det stofmisbrug, som hun kom ind i, indtil hun igen blev i stand til at skrive 
 
Ditlevsen, Tove: Pigesind og Kvindesind 
1939 og 1955, 119 sider 
Debutdigte om den unge kvindes angst for at miste sin elskede og den 
senere samling om den modne kvindes resignation og smerte 
 
Hansen, Martin A.: Løgneren 
1950, 184 sider 
En lærer på en lille dansk ø gør i nogle dagbogsoptegnelser op med sit eget 
liv og sit forhold til øens befolkning 
 
Heinesen, William: Laterna Magica 
1985, 134 sider 
Fortællinger med stemningsbilleder af livet i det gamle Thorshavn 
 
Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus 
1731, 141 sider 
Komedie fra 1700-tallets bondesamfund om hvorledes den hovmodige 
student Rasmus Berg modtages i sin hjemby 
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Jensen, Johannes V.: Kongens fald 
1900-1901, 226 sider 
Tidsbillede fra Christian II's dage belyst gennem den fallerede student Mikkel 
Thøgersens omtumlede skæbne 
 
Leth, Jørgen: Sportsdigte 
1967, 88 sider 
Digte med sport som gennemgående tema 
 
Madsen, Svend Åge: Se dagens lys 
1980, 180 sider 
Et ungt par gør oprør mod systemet i en fremtidig idealstat, som styres af en 
datamat 
 
Marx, Vibeke: På den anden side 
1991, 111 sider 
En dansk og en østtysk families reaktioner på Berlinmurens fald i 1989 og de 
forandringer, der er i anmarch 
 
Nielsen, Hans-Jørgen: Fodboldenglen 
1979, 240 sider 
Den intellektuelle Frands' beretning fra midten af 1940'erne til sidst i 
1970'erne; om drengeårene med kammeraten Frank i Fremad Amager og om 
årene som voksen på venstrefløjen 
 
Nielsen, Morten: Digte 
1943, 139 sider 
Samlet udgave af "Krigere uden Vaaben" (1943), og efterladte digte (1945 og 
1954), alle skrevet under indtryk af forfatterens aktive deltagelse i 
modstandskampen og bevidstheden om dødens nærhed 
 
Panduro, Leif: Rend mig i traditionerne 
1958, 168 sider 
Humoristisk skildring af de unges modsætningsforhold til den ældre 
generation 
 
Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen 
1887, 55 sider 
Social roman om en idealistisk præst, der bliver svigtet af sit sogn 
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Rifbjerg, Klaus: Den kroniske uskyld 
1958, 232 sider 
Om to københavnske drenges forelskelser, pubertetsproblemer og 
gymnasieverden og om deres opvågnen fra uskylds-drengeårene til de 
voksnes brutale verden 
 
Scherfig, Hans: Det forsømte forår 
1940, 175 sider 
Hvas satire over forholdene i et københavnsk gymnasium omkring 1920: 
åndssløvt terperi, uforstående, sadistiske lærere 
 
Scherfig, Hans: Den forsvundne fuldmægtig 
1938, 188 sider 
Satire over vanemenneskets afhængighed af den borgerlige tilværelses 
konvention og disciplin med embedsmandens kontortilværelse som eksempel 
 
Skou-Hansen, Tage: De nøgne træer 
1957, 200 sider 
Om nogle unge mennesker i en sabotagegruppe i besættelsestidens Århus 
og et trekantsdrama blandt gruppens medlemmer 
 
Skram, Amalie: Lucie 
1888, 206 sider 
Norsk kvindesagsroman fra slutningen af forrige århundrede om et ulykkeligt 
ægteskab mellem en advokat og en jævn, livsglad pige, der ikke kan leve op 
til hans borgerlige krav 
 
Strunge, Michael: Min krop er tung af drøm : digte i udvalg 
2018, 171 sider 
Digte fra perioden 1978-1985 udvalgt af digteren Caspar Eric (f. 1987), der 
også har forsynet samlingen med et indledende digt til Strunge, samt et 
efterord, hvor Erics egen samtid spejles i Strunges tid 
 
Sønderby, Knud: To mennesker mødes 
1932, 192 sider 
En student og en ekspeditrice i 1930'ernes København forelsker sig i 
hinanden, men deres vidt forskellige forudsætninger medfører, at de må 
skilles 
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Thorup, Kirsten: Lille Jonna 
1977, 237 sider 
Skildring af den begavede pige Jonnas barske opvækst i 1950'erne, og om 
familiens kamp for at forbedre tilværelsen og komme bort fra kommunens 
husvildebolig 
 
Trier Mørch, Dea: Vinterbørn 
1976, 291 sider 
Romanen følger nogle kvinder på Rigshospitalets fødeafdeling og det 
fællesskab, der opstår mellem dem, trods deres forskellige baggrund 
 
Turèll, Dan: Vangede Billeder 
Dk 99.4 Turèll 
1975, 158 sider 
Dan Turèlls (1946-1993) barndoms- og ungdomserindringer om oplevelser, 
mennesker og lokaliteter i Vangede-kvarteret nord for København i 1950'erne 
 
 

Bøger fra andre lande 
 
Askildsen, Kjell: Venskabets pris 
2016, 90 sider 
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 
 
Atwood, Margaret: Den spiselige kvinde 
1969, 292 sider 
Marian McAlpin har valget mellem et dødssygt job og et lige så dødssygt 
ægteskab. Da den nødvendige afgørelse presser sig på, blander hendes krop 
sig i argumentationen 
 
Aubert, Marie: Må jeg komme med dig hjem 
2016, 135 sider 
Noveller om hverdagslivet store følelser og forandringer 
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Auður Ava Ólafsdóttir: Ar 
2018, 249 sider 
Jonas Ebeneser er fyldt med ar på sjælen, og rejser til et fjernt krigshærget 
land for at begå selvmord. Men på Hotel Silence inddrages han i 
genopbygningen af huset og byen, og langsomt vender han tilbage til livet 
 
Auster, Paul: By af glas 
1985, 165 sider 
Roman med New York som den labyrintiske baggrund for krimiforfatteren 
Quinns efterforskning af en gådefuld og absurd sag om en far, der stræber 
sin søn efter livet 
 
Bach, Richard: Jonathan Livingston Havmåge 
1970, 93 sider 
Allegorisk fortælling om en måge, der bliver udstødt af flokken, fordi den 
prøver at ændre de vaner og vilkår, mågerne lever under 
 
Baldwin, James: Giovannis værelse 
1956, 229 sider 
Mens hans forlovede, Hella, er på rundrejse i Spanien, forelsker David sig i 
den italienske bartender, Giovanni. Snart flytter han ind hos Giovanni, men da 
Hella vender tilbage til Paris tre måneder senere, er David tvunget til at vælge 
mellem de to 
 
Brontë, Anne: Agnes Grey 
1850, 197 sider 
Den unge forkælede Agnes Grey må, da hendes fader mister sine penge, 
tage det besværlige job som guvernante 
 
Burgess, Anthony: A Clockwork Orange 
1962, 165 sider 
Alex er brutal og voldelig. Det kan ikke fortsætte , og i fængslet bliver han 
prøveklud for Ludovico-metoden, der hjernevasker ham til lede ved vold. Han 
fortæller selv - i slang: natsat 
 
Camus, Albert: Den fremmede 
1942, 142 sider 
Under en retssag i Algier viser en ung franskmand, der er anklaget for mord 
på en araber, en uforstående ligegyldighed over for sin ugerning og dens 
følger 
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Cocteau, Jean: Under foregivende 
1923, 172 sider 
Thomas de Fontenoy - eller Guillaume Thomas, som han hedder i 
virkeligheden - er en ung mand, der vil frem i verden. Han snyder sig frem i 
Paris under 1. verdenskrig, og han gør det godt, fordi han selv tror på sit 
bedrag 
 
Didion, Joan: Et år med magisk tænkning 
DK 99.4 Didion 
2005, 171 sider 
Forfatteren Joan Didion (f. 1934) fortæller om ægteskabet med forfatteren 
John Gregory Dunne (1932-2003), om hans pludselige død samtidig med 
datterens livstruende sygdom og om at leve med sorgen 
 
Dostojevskij, F.M.: Kældermennesket 
1864, 172 sider 
Pessimistiske betragtninger, fremsat af en jeg-person, som føler det 
oprørende at være underkastet "visse almægtige, evige og døde naturlove", 
og derfor i protest melder sig ud af normaliteten 
 
Einar Már Guðmundsson: Universets engle 
1993, 221 sider 
Psykologisk skildring af en skizofren ung mands ensomme tilværelse, hans 
lammende familietraumer, de få møder med lykken og hele hans oplevelse af 
virkeligheden som splintret og vanvittig 
 
Ellis, Bret Easton: Under nul 
1985, 178 sider 
Skildring af en gruppe unge mennesker i Los Angeles, som kører rastløst 
rundt i dyre biler, fra party til party, på jagt efter kokain og sex 
 
Fitzgerald, F. Scott: Den store Gatsby 
1925, 189 sider 
Den formidabelt rige og mystiske Gatsby's forsøg på at købe sin elskedes 
kærlighed afslører både rigdommens magt og afmagt, samtidig med at bogen 
skildrer den hektiske jazzalder i 1920'ernes USA 
 
Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidelser 
1774, 151 sider 
Klassisk romantisk kærlighedsroman om en ung mand, der begår selvmord, 
fordi hans elskede Lotte er gift med en anden 
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Golding, William: Fluernes herre 
1954, 249 sider 
En flok drenge opretter - efter en flyveulykke - deres eget samfund på en øde 
tropeø, hvor deres indbyrdes stridigheder kan ses som symboler på 
ideologiernes kampe i de voksnes verden 
 
Groom, Winston: Forrest Gump 
1994, 258 sider 
Det amerikanske samfunds udvikling fra Vietnamkrigen til idag, oplevet af den 
enfoldige Forrest Gump, som kommenterer sine sejre i sport, krig, skak og 
forretning med naiv troskyldighed 
 
Haddon, Mark: Den mystiske sag om hunden i natten 
2003, 281 sider 
Christopher er 15 år gammel og autist. Han fortæller selv historien om, 
hvordan han opklarer mordet på naboens hund, selvom han afviger fra det 
normale: super-intelligent og meget anderledes med udtalt berøringsangst 
 
Hamsun, Knut: Sult 
1890, 202 sider 
Jegfortælleren er en ung digter, der lever i fattigdom og sult i Kristiania. Han 
vandrer rundt i gaderne, og sulten forstærker strømmen af voldsomme 
indtryk, hallucinationer, stærkt skiftende sindsstemninger og oplevelsen af 
den moderne storby med dens splintrede, meningsløse virkelighed 
 
Hemingway, Ernest: Den gamle mand og havet 
1952, 115 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 
 
Ibsen, Henrik: Et dukkehjem 
1879, 117 sider 
Skuespil. En kvinde forlader mand og børn i oprør mod den dukkerolle, som 
hun føler sig tvunget til at spille i sit ægteskab 
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Ishiguro, Kazuo: Slip mig aldrig 
2005, 287 sider 
En række unge mennesker befinder sig på en idyllisk institution langt ude på 
landet i England. De bliver beskyttet mod det almindelige samfund, og 
opdrages til at tro at de er noget særligt, og det er de. De er kloner, frembragt 
til at være organdonorer og efter et vist antal donationer, "afsluttes" de 
 
Lagerkvist, Pär: Det evige smil 
1920, 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 
 
Lagerlöf, Selma: Hr. Arnes penge 
1904, 137 sider 
Grum historie om skotske adelsmænd og lejesoldater som farer frem med 
vold og mord på den svenske vestkyst i 1500-tallet og tager livet af en 
gammel præst for at få hans penge. Hans død hævnes imidlertid af en myrdet 
pige, der går igen og tvinger morderne til bekendelse 
 
Le Guin, Ursula K.: Fire veje til tilgivelse 
1995, 255 sider 
Science fiction. Ude i fremtiden på to tvillingeplaneter er afslutningen på en 
epoke nær. Man holder slaver, kvinderne er underlegne, og der kæmpes om 
basale frihedsrettigheder som kærlighed, uddannelse, lidenskab og mod 
 
Lessing, Doris: Græsset synger 
1950, 217 sider 
Roman fra Rhodesia, der dels skildrer et engelsk farmerpars ægteskabelige 
forlis, dels giver et afslørende billede af forholdet mellem englænderne og 
den indfødte befolkning 
 
Loe, Erlend: Doppler 
2004, 175 sider 
Doppler, som er en velfungerende borger, beslutter pludselig, at han må finde 
sig selv, opgiver job og ægteskab og flytter ud i skoven omkring Oslo for at 
finde sig selv, i selskab med en elgkalv og i pagt med naturen, mens han 
tænker over udviklingen i samfundet og hans eget ægteskab 
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Louis, Édouard: Færdig med Eddy Bellegueule 
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 
 
Morrison, Toni: Blå, blå øjne 
1970, 203 sider 
12-årige sorte Pecola voldtages af sin far og mister forstanden - alt sammen 
en del af hendes egen og omgivelsernes mangel på respekt for sig selv og 
deres racemæssige kultur og baggrund 
 
Murata, Sayaka: Døgnkioskmennesket 
2019, 149 sider 
Keiko arbejder i en døgnkiosk og nyder sit rutineprægede liv, hvor hun trods 
sin anderledeshed passer ind. Desværre forventer folk omkring hende, at hun 
finder en mand, så hun laver en aftale med den arrogante og utilpassede 
Shiraha 
 
Niemi, Mikael: Populærmusik fra Vittula 
2002, 247 sider 
En varm og humoristisk bog om Matti og vennen Niila, der vokser op i det 
yderste Nordsverige i 1960'erne og 1970'erne og drømmer om at spille 
rockmusik 
 
Orwell, George: Kammerat Napoleon 
1945, 128 sider 
Samfundssatire fortalt som dyrefabel med historisk baggrund i det interne 
politiske opgør blandt Sovjetunionens ledere efter revolutionen 
 
Pārsı̄'pūr, Shahrnūsh: Kvinder uden mænd 
1989, 187 sider 
En poetisk fortælling om fem iranske kvinder der lever i det 
mandsdominerede Teheran i 1950'erne. I deres søgen efter kærlighed og 
frihed finder de sammen i en magisk have i Karaj 
 
Plath, Sylvia: Glasklokken 
1963, 279 sider 
Beretning i jeg-form om en ung piges dybe depressioner og psykiske 
sammenbrud 
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Putuma, Koleka: Kollektivt hukommelsestab 
2019, 116 sider 
Ud fra et queerperspektiv digtes om bl.a. politik, race, religion, forhold, 
seksualitet og feminisme i det sydafrikanske samfund ligesom forbindelsen 
mellem den personlige og politiske hukommelse undersøges 
 
Remarque, Erich Maria: Intet nyt fra Vestfronten 
1929, 211 sider 
Om rædslerne i Vestfrontens skyttegrave under 1. verdenskrig 
 
Rooney, Sally: Normale mennesker 
2019, 280 sider 
Marianne og Connell er som skabt for hinanden, men de kan ikke selv se det. 
I stedet dissekerer de deres forhold i endeløse samtaler, hvor de både forstår 
og misforstår hinanden. Tilsyneladende er afstand i tid og sted en 
nødvendighed for gensidig og samtidig forståelse 
 
Simon, Claude: Sporvognen 
2001, 115 sider 
Selvbiografisk roman, hvor forfatteren under et hospitalsophold genkalder sig 
fortiden i form af en rejse gennem tiden med en sporvogn 
 
Sjón: Månesten : drengen, der aldrig var til 
2014, 139 sider 
Den 16-årige dreng Månesten oplever den spanske syges hærgen, vulkanen 
Katla i udbrud og Islands selvstændighed sammenvævet med biografernes 
stumfilm i Reykjavik 1918, mens han tumler med sin seksualitet 
 
Slimani, Leïla: Vuggesang 
2018, 221 sider 
Spændingsroman. Myriam og Paul får ansat den perfekte barnepige, som 
tillige forkæler dem med dejlige middage og et skinnende hjem. Børnene 
elsker hende også, men hvad er det egentlig for magtmidler hun tager i 
anvendelse for at knytte familien til sig 
 
Smith, Ali: Pige møder dreng 
2008, 164 sider 
To søstre arbejder i et hårdt og kynisk reklamemiljø, da den ene forelsker sig 
i en pige, der maler grafitti på reklamebureauets vægge. Deres kærlighed 
udfordrer omgivelserne og søsterens opfattelse af køn, normer og normalitet 
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Sapphire: Precious 
1996, 135 sider 
Selvbiografisk roman om den 16-årige Precious fra Harlem. Hun er sort, 
fattig, kæmpetyk, analfabet og gravid med sit andet barn. Gennem hele sin 
opvækst er hun blevet misbrugt og slået af sine forældre, og det er hendes 
egen far, som er far til hendes børn. I specialskolen møder Precious en 
forstående og insisterende lærer, der formår at give Precious tro på sig selv 
og fremtiden 
 
Steinbeck, John: Mus og mænd 
1937, 131 sider 
To amerikanske vagabonder slider Californiens støvede landeveje og 
arbejder for en ussel løn for at få deres drøm om et lille hus på landet opfyldt 
 
Strout, Elizabeth: Mit navn er Lucy Barton 
2017, 183 sider 
Om en fattigdomsramt barndom i USA's midtvest og det til tider svære 
kærlighedsforhold mor og datter i mellem 
 
Vonnegut, Kurt: Mestrenes morgenmad 
1973, 266 sider 
Kras satire over den amerikanske livsform, der gør mennesket til en maskine. 
Illustreret med tegninger af forfatteren 
 
Walker, Alice: Farven lilla 
1982, 287 sider 
Historisk roman fra Georgia i 1930'erne, hvor 14-årige Celie skriver breve til 
Gud. Hun er fattig, sort og gravid med sin stedfar. Romanen følger hende 
gennem 30 år i et voldeligt ægteskab, hvor hun klarer livet trods dårlige kår 
og skaber sammenhold blandt familiens kvinder 
 
Wilde, Oscar: Billedet af Dorian Gray 
1891, 269 sider 
Roman om dekadente engelske kunstnerkredse i 1890'erne, der hæver den 
sande kunstner over samfundets vedtagne love 


