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Munksgaard, Torben: Sort hund 

Lindhardt og Ringhof, 2012, - 326 sider.  

Da Bernhard stjæler Alberts hund, sætter han gang i en 

lavine af begivenheder. Det ender ikke alene med, at han 

kan beholde hunden, men han får også Alberts kone og 

de lever lykkeligt sammen resten af deres dage. 

 

 

 

Rasmussen, Kristian K.:  

Verdens vredeste mand 
Leksis, 2012, - 334 sider. 

Roman, der følger 72 skæbnesvangre timer i en ung 

mands liv, krydret af hans mange samfundsrevsende 

blogindlæg. 

 

 

Safier, David: Dårlig Karma 
Bazar, 2012, 294 sider. 

Kim er en succesfuld tv-vært, der glemmer mand og 

barn i farten. Den aften, hun vinder en stor pris, dør hun 

samtidig, da et stykke af en rumstation rammer hende i 

hovedet. Hun reinkarneres som myre og må nu gennem-

leve en lang række liv som myre, marsvin og hund, mens 

hun langsomt bliver klogere på de vigtige ting i livet. 

 

 

 

 

Bliv inspireret til gode læseoplevelser på 

Til Grin 



Bavngaard, Martin: Svinestreger 
Hovedland, 2007. - 332 sider 

Lidkøbing skal fusionere med nabokommunerne Bøge-

lund og Rangstrup, og det sætter gang i intrigerne i byrå-

det. Hvem skal med i det nye byråd, hvem skal være 

borgmester? Alle spiller ud mod hinanden, sære konstel-

lationer opstår, enhver er sig selv nærmest 

 

 

Bennett, Alan: En kongelig læser 
Gyldendal, 2008. - 123 sider 

Underfundig og humoristisk fortælling om den engelske 

dronning Elizabeth, der i sin høje alder lærer læsningens 

fascination at kende, hvilket får mange sælsomme kon-

sekvenser. 

 

 

 

Ólafsson, Bragi: Kæledyrene 
Lindhardt og Ringhof  2003. - 198 sider 

Netop hjemvendt fra England glæder Emil sig til at hyg-

ge sig i sin lejlighed i Reykjavik, men så opsøges han af 

sin gamle ven Havardur, og hans tilværelse bliver en 

række absurde optrin, som han ikke selv er herre over.  

 

 

 

Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi 
Gyldendal, 2012. - 229 sider 

Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper 

hos den kronisk syge og hashrygende Waldemar. Walde-

mar overtaler Asger til at tage med ham til Marokko så 

han kan blive kureret for alle hans lidelser, men turen går 

ikke helt som planlagt. 

 

Haddon, Mark:  

Den mystiske sag om hunden i natten 
Rosinante, 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 berørings-

angst. 

 

Havsteen-Mikkelsen, Harald: Svagpisser 
EC Edition, 2012, -  261 sider. 

Efter et traumatiserende overfald må uheldige Robert 

kæmpe med en udspekuleret jurist, der vil tjene på hans 

overfald, og jobcentret, som vil sende ham i aktivering 

på Odense Avisdistribution. 

 

 

 

Javerbaum, David: Det sidste testamente 
Politiken, 2011. - 238 sider 

I selvbiografisk form præsenteres vi for en humoristisk 

udlægning af Guds holdninger til sit eget skaberværk og 

herunder ikke mindst mennesket. 

 

 

 

Jonasson, Jonas: Den hundredårige der krav-

lede ud ad vinduet og forsvandt 
Modtryk, 2010. - 371 sider 

Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Al-

lan Karlsson flygter på sin 100 års fødselsdag fra sit ple-

jehjem ud i den svenske provins, hvor eventyr, sære ek-

sistenser, kriminelle typer og dramatiske begivenheder 

venter. 

 


