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Piccolo, Francesco:  Tidens fortid  
Politisk revy, 2002. - 101 sider 

Filosofisk roman, der vender op og ned på livets cyklus. 

Man fødes som oldinge hvorefter man bliver yngre og 

yngre. 

 

 

 

 

Smith, Amalie: De næste 5000 dage 
Gyldendal, 2010. - 92 sider  

Digte. I seks tekstdele, der med hvert sit udtryk omfatter 

erindring, naturvidenskabelig og personlig iagttagelse, 

lyrik og fotos, undersøges forholdet mellem det subjekti-

ve og det videnskabelige. Med temaer som tid, lys, kær-

lighed og skriveprocesser bliver teksterne en reflekteren-

de leg med indhold og form 

 

 

 

 

Tiden 



Barceló, Elia: Guldsmedens hemmelighed  
Borgen, 2005. - 82 sider   

En mand vender tilbage til sin barndomsby, Villasante, 

inden han skal rejse til New York. Her havde han en 

kort, intens kærlighedsaffære med den tyve år ældre Ce-

lia. Nu genfinder han hende, og kærligheden kan igen 

blomstre, mens tiden hele tiden forskyder sig 

 

 

Brunse, Niels:  Havmanden  
Per Kofod, 2005. - 340 sider   

En mand fra 2005 dumper pludselig ned i England i 

1647, hvor han med alle midler må forsøge at overleve i 

et samfund der er helt anderledes, og hvor borgerkrigen 

raser. Han hutler sig igennem, har mange forskellige 

jobs, og finder også kærligheden undervejs. 

 

 

DeLillo, Don: Omegapunktet  
Per Kofod, 2010. - 128 sider   

Den unge filmskaber Jim Finley har fundet frem til Ri-

chard Elster i en californisk ørken og forsøger nu at 

overtale ham til at medvirke i en film. Elsters datter an-

kommer til huset og et stilfærdigt trekantsdrama udspil-

ler sig. 

 

 

Ende, Michael: Momo  
Sommer & Sørensen, 1981. - 237 sider  

I udkanten af et moderne bysamfund bor Momo, en lille, 

klog pige, som altid har tid til at lytte til børn og voksne. 

Men en stor fare - de grå tidstyve - truer menneskeheden, 

og Momo tager kampen op mod dem. 

 

 

 

 

 

Loe, Erlend: NAIV. SUPER. 
Klim, 1999. - 185 sider   

Med en speciel blanding af humor, livsvisdom og filoso-

fi fortælles om en 25-årig let nørdet tabertype, der tager 

sit liv op til revision for at få hold på intet mindre end 

livets mening, universets udvidelse, tidens relativitet og 

ragnarok. 

 

 

 

Madsen, Svend Åge: Lad tiden gå  
Gyldendal, 1987. - 194 sider  

Fabulerende roman om en århusiansk professor, der kan 

flytte på tiden. Hans undervisningsassistent Johanne del-

tager i eksperimenterne og begiver sig snart ud i dem på 

egen hånd. 

 

 

 

 

Madsen Poulsen, Flemming: Chronos: til ti-

der digte 
Attika, 2005. - 93 sider 

Digte som endevender begrebet ”tid” og anskuer temaet 

under mange forskellige synsvinkler. 

 

 

 

Michael, Ib: Kejserens atlas  
Gyldendal, 2001. - 409 sider   

Med to vidt forskellige tvillinger som eksponenter for 

forfatteren fortælles og filosoferes over den moderne vi-

denskab sat over for en tidsløshedens dimension - fra 

fortidens Japan til fremtidens Nordsjælland. 
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