
 
”Syersken” af Frances de Pontes Peebles 
Verve 2012. - 734 sider 

Historisk roman fra 1920'ernes og 1930'ernes Brasilien, 

hvor de fattige søstre Emília og Luzia dos Santos ernærer 

sig som syersker, indtil deres liv tager forskellig retning, 

da Emília bliver gift ind i en rig og betydningsfuld familie, 

mens Luzia lever med i det folkelige oprør. 

 

 

”Alice” af Cida De Souza Schmidt-Madsen 
Tiderne Skifter, 2015. - 129 sider 

Den unge Alice forlader sin familie og rejser igennem den 

hårde brasilianske virkelighed for til sidst at møde kærlig-

heden. Med sig har hun en taske og en masse sår på sjæ-

len, som har svært ved at hele.  
 

 

 

”Vejen til Lagoa Santa” af Henrik Stangerup 
Gyldendal, 1981. -  278 sider 

Romanbiografi om danskeren P.W. Lund, der i årene fra 

1826 til sin død i 1880 udførte et banebrydende arbejde 

som botaniker, zoolog og geolog i Brasilien. 

 
 

 

”Den evige søn” af Cristóvao Tezza 
Vandkunsten, 2014. -  245 sider 

En ung, selvoptaget digter forsørges af sin hustru, som 

føder et barn med Downs syndrom. Det forstyrrer hans 

verdens- og selvbillede at få en sådan uperfekt søn, men 

langsomt vokser kærlighed og anerkendelse frem. 
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”Fortabt i Budapest” af Chico Buarque 
Jensen & Dalgaard, 2015.- 145 sider 

José Costa er en forfængelig og selvoptaget ghostwriter med 

interesse for sprog. I Budapest forelsker han sig i ungarsk og i 

kvinden Kriska. Han forlader alt hjemme i Brasilien for at dyr-

ke sin forelskelse og måske endelig finde anerkendelse som 

rigtig forfatter . 

 
 

”Aske fra Amazonas” af Milton Hatoum 
Vandkunsten, 2013.- 345 sider 

Et klassisk far-søn-opgør, der udspringer af sønnen Mundos 

brændende ønske om at gå sine egne veje i stedet for at føl-

ge i faderens fodspor og overtage familiens plantage i det 

nordlige Brasilien. Junglen danner en trist baggrund. 

 

 
”Àgua viva” af Clarice Lispector 
Arena, 2015. - 105 sider 

100 siders monologiske tanker om kunst, litteratur og sprog 

stilet til et du. 

Originaludgave: 1973  

 

 

 
”Familiebånd” af Clarice Lispector 
Arena, 2011. - 170 sider 

Noveller. Hvis en høne kan nå at tænke mange tanker i dens 

korte liv, er det skræmmende at tænke på, hvor mange et 

menneske kan have. Familiebånd bindes op og kappes i 13 

tænksomme noveller 

Originaludgave: 1960  

Brasilien 

”Sort sol over Rio” af Michael Lose 
Per Kofod, 2007, -  258sider 

Krimi. Christoffer Winther sendes af PET til Rio for at opspore 

en dansk forbryder, som er stukket af fra en fængselsstraf, 

men det er en kompliceret sag, som bringer ham i kontakt 

med den brasilianske underverden og skønne kvinder. Men 

hvem er det som følger efter ham. 

 

 
”Ze” af Bernard Mathieu 
Labyrint, 2012. - 398 sider 

Krimi. En ung nyuddannet politimand starter sin karriere i 

Brasilien med et mord, som det korrupte system forsøger at 

tie ihjel. Med megen entusiasme forsøger han at komme til 

bunds i sagen, og man får samtidig et indblik i de fattiges 

vilkår i Brasilien. 

 
”Daytripper” af Fábio Moon 
G. Floy Studio, 2012. - 247 sider 

Tegneserie - graphic novel. Forfatteren Brás de Oliva Domin-

gos lever bl.a. af at skrive nekrologer. I løbet af fortællingen 

om forfatterens liv og karriere møder læseren en række me-

get forskellige nekrologer over Domingos selv, skrevet på 

forskellige tidspunkter i hans livsforløb. 

 

 
”Mirakelfloden” af Ann Patchett 
People’s Press, 2013. - 366 sider 

En amerikansk forsker dør i Amazonas, mens han er sendt ud 

for at følge et hemmeligt projekt for en medicinalgigant. 

Hans kollega bliver sendt ud for at følge op, og hun opda-

ger, at forskerne har en anden dagsorden end koncernen. 

 


