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Krogsdal, Iben: Terapi og dyr i baghaven  
Tiderne Skifter, 2011. - 143 sider   

10 noveller om mennesker, der forsøger at nå hinanden 

og at lykkes, i krydsfeltet mellem det private og professi-

onelle, mellem egne behov og andres. 

 

 

 
 

Svendsen, Hanne Marie: Gyngende grund  
Gyldendal, 2010. - 236 sider   

Udvalgte noveller, som alle undtagen titelnovellen stam-

mer fra "Samtale med Gud og med Fandens olde-

mor" (1982), "Kirstines ting og andre historier om gen-

færd" (1992) og "Skysamleren" (2005). Novellerne 

spænder fra realistiske men dog magiske fremstillinger 

af hverdagslivet over barndomserindringer til skildringer 

af menneskelige relationer. 

 

 

Weitze, Charlotte: Det hvide kvarter  
Samleren, 2011. - 154 sider  

Fortællinger fra et attraktivt villakvarter, hvor der bag de 

pæne facader gemmer sig noget foruroligende og uforud-

sigeligt, og inden nogen ser sig om, er hverdagen blevet 

overtaget af velkendte og uhyggelige elementer fra fol-

keeventyrene. 

 

Nye danske noveller 



Andersen, Trine: Det ved vi ikke endnu  
Gyldendal, 2011. - 155 sider   

De otte psykologiske og sociale samtidsskildringer tema-

tiserer tilfældige øjeblikke i menneskers liv. I mødet 

mellem mennesker og i kærligheden og seksualiteten 

søger de deres identitet og at få opfyldt deres længsel 

efter en mening med livet. 

 

 

 

Bodelsen, Anders: Varm luft  
Gyldendal, 2009. - 218 sider   

Noveller om medmenneskelige relationer og om nogle af 

de mere spektakulære erhvervshistorier i tiden op til fi-

nanskrisen. 

 

 

 
 

Butschkow, Julia:  

Der er ingen bjerge i Danmark  
Samleren, 2011. - 168 sider   

13 noveller, der tegner portrætter af mennesker i forskel-

lige situationer og aldre i nutidens Danmark. Tilfældig-

heder eller valg fører personerne andre steder hen, og der 

åbner sig sprækker til nye følelser, der måske hverken 

kan forstås eller rummes. 

 

 

Colling Nielsen, Kaspar: Mount København  
Gyldendal, 2010. - 176 sider   

Noveller. Et 3500 meter højt bjerg er blevet bygget i Kø-

benhavn. Sytten fortællinger giver et indblik i det skæve 

og forunderlige liv på og omkring bjerget. 

 

 

Grue, Anna: De andre 
Politiken, 2012 - 246 sider 

Ti noveller om hverdagens små og store katastrofer lige 

fra vandskader, bortløbne katte og trafikuheld til nabo-

ens træ, der skygger på terrasen. Hvad sker der, når vi 

blander os i hinandens liv på godt og ondt? 

 

 

 

Hesselholdt, Christina:  

Camilla - og resten af selskabet  
Rosinante, 2010. - 139 sider   

Camilla og hendes venner er alle midt i livet og tænker 

på døden. De fortæller om sig selv og hinanden i episo-

der fra rejser og hverdagen. 

 

 

 

 

Kastrup, Mads: Mandefald  
Gyldendal, 2010. - 248 sider   

Novellesamling der helt nøgternt men ikke ufølsomt teg-

ner hverdagslivets ydre og indre dramaer - fra sensitive 

observationer til rå magtkampe. 

 

 

 

 

Kongstad, Martin:  

Han danser på sin søns grav  
People's Press, 2009. - 248 sider   

Madanmelderen Martin er i 2000-tallets første ti-år en 

succes, men alligevel træt af omgangskredsens vellev-

ned, hvor kreativitet absolut er i højsædet, så han må 

indse, at festen er slut og kærligheden væk. 

 


