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Thomas, Scarlett: Mr. Y's forbandelse 
Tiderne Skifter, 2008. - 545 sider   

30-årige Ariel arbejder på en ph.d., da hun finder et sjæl-

dent manuskript, hvis tidligere læsere enten er forsvun-

det eller døde. 

 

 

 

Ruiz Zafón, Carlos: Vindens skygge  
Gyldendal, 2005. - 451 sider   

Da den ti-årige Daniel af sin far bliver bragt til De glem-

te bøgers kirkegård i Barcelona, sætter det en lang række 

begivenheder i gang, som rækker langt ud over de fattige 

år efter borgerkrigen, og som får Daniel ud på mange 

spændende opgaver, som opsporer af bortkomne bøger. 

 

 

 

Zusak, Markus: Bogtyven  
Sesam, 2007. - 566 sider 

Det er Døden, der fortæller historien om 9-årige Liesel 

som under 2. verdenskrig sendes til en plejefamilie. Hun 

stjæler bøger og Håndbog for Kirkegårdgravere er den 

første som hun lærer at læse efter. 

 

 

Bøger om bøger 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/mr-ys-forbandelse


Auster, Paul: Usynlig  
Per Kofod, 2009. - 345 sider   

Som ung litteraturstuderende ved Columbia University i 

New York møder Adam Walker den franske professor 

Rudolf Born, der på diabolsk vis kommer til at præge 

resten af hans liv. 

 

 

 

Birkegaard, Mikkel: Libri di Luca  
Aschehoug, 2007. - 447 sider   

Efter faderens voldsomme død arver hans søn, advoka-

ten Jon, antikvariatet Libri di Luca i København og får 

samtidig indsigt i det hemmelige selskab, der holder til i 

antikvariatet, de såkaldte Lettorer, mennesker med særli-

ge evner til at påvirke folk gennem læsning. 

 

 

 

Eco, Umberto: Foucaults pendul  
Forum, 2007. - 571 sider   

Omkring et forlag i Milano, som har specialiseret sig i 

okkult litteratur, flokkes nogle mennesker, som søger 

efter livets mening. Et mystisk dødsfald sætter fart i be-

givenhederne. 

 

 

 

Ende, Michael: Den uendelige historie  
Sommer & Sørensen, 2008. - 435 sider  

En 11-årig tyk dreng, der næsten kun kender til nederlag 

i sin daglige tilværelse, stjæler en bog, der opruller lan-

det Fantásiens righoldige indhold af fantastiske væsner 

og eventyr, og bliver så opslugt af eventyret, at han træ-

der ind i bogen. 

 

 

Helle, Helle: Ned til hundene  
Samleren, 2009. - 157 sider   

Fortælleren har forladt sin mand og møder tilfældigt Put-

te og John, som hun nærmest flytter ind hos. Alt virker 

tilsyneladende harmonisk, men alligevel mærkes en ude-

finerbar smerte under idyllen og hjælpsomheden. 

 

 

 

Irving, John: Sidste nat i Twisted River  
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 618 sider   

Forfatteren Danny Angel bruger stof fra sin egen og sin 

fars brogede tilværelse i det nordøstlige USA i sine po-

pulære romaner. Men kunstnerisk succes betyder ikke 

samtidig personlig lykke for Danny. 

 

 

 

Jones, Lloyd: Mister Pip  
Hr. Ferdinand, 2008. - 279 sider   

Brutalitet, tro og kunst står centralt i historien om 13-

årige Mathilda, der bor på Stillehavsøen Bougainville. 

Da borgerkrigen bryder ud, påtager landsbyens eneste 

hvide, særlingen Mr.Watts, sig at undervise børnene. 

Udelukkende ved hjælp af Dickens roman Store forvent-

ninger. 

 

 

Kostova, Elizabeth: Historikeren  
Aschehoug, 2005. - 649 sider   

En ung pige finder i sit faders bibliotek en bog med en 

tegning af en drage, som i munden bærer et banner med 

teksten Drakulya. Så er jagten i gang efter Vlad Spidde-

ren og hans efterkommere, for lever der endnu vampy-

rer, og hvad er deres mål?  

 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/foucaults-pendul
http://www.litteratursiden.dk/boeger/den-uendelige-historie

