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Saramago, José: En fortælling om blindhed 
Samleren, 1998-289 sider 

Pludselig en dag bliver en mand blind, og snart efter alle 

han har haft berøring med -  Samfundets og menneske-

nes håndtering af "problemet" bliver en besk og vittig 

fabel om civilisationens tynde fernis. 

 

 

 

 

Tunström, Göran: Juleoratoriet 
Samleren, 1984 - 326 sider 

Familieroman fra Värmland der, med udgangspunkt i en 

opførelse af Bachs juleoratorium, fortæller om tre gene-

rationer. 

 

 

 

 

Woolf, Virginia: Til Fyret 
Rosinante, 2009 - 229 sider 

Selvbiografisk roman, som gennem personernes tanker 

skildrer en families sommerliv på øen Skye i Hebriderne 

i tiåret omkring 1. verdenskrig.  
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Blixen, Karen: Skæbne-anekdoter 

Gyldendal, 1998 - 230 sider. 

Noveller om forholdet mellem kunst og liv og om at gri-

be ind i skæbnen. 

Indhold: Dykkeren; Babettes gæstebud; Storme; Den 

udødelige historie; Ehrengard; Ringen. 

 

Céline, Louis-Ferdinand: Rejse til nattens ende 
Rosinante, 2009 - 472 sider 
Efter at have deltaget i 1. verdenskrig rejser lægen Bar-

badu til Afrika for at kæmpe mod fattigdommen og elen-

digheden. 

 

 

 

 

Christensen, Lars Saabye: Halvbroderen 

Athene 2002 - 722 sider 

Barnum er fortælleren, og især halvbroderen Fred har 

hans opmærksomhed. Men også familiens historie i fire 

generationer indeholder livets og skæbnens hovedtema-

er: savn og sammenhold, løgn og længsel, kærlighed og 

kunst. 

 

 

 

Eco, Umberto: Rosens navn 

Gyldendal 1987, 485 sider 

Gennem opklaringen af en række mord begået i et nord-

italiensk abbedi i 1327 gives et billede af middelalderens 

politiske og teologiske liv. 

 

 

 

Einar Már Gudmundsson: Reykjavik-trilogien 
Vindrose 2006 - 558 sider 

Realisme og poetisk surrealisme forenes i disse tre barokt 

fabulerende romaner fra Reykjavik i 1950'erne og 1960'er-

ne om en flok drenge, deres gale streger, barberen der ke-

der sig og mange andre forunderlige mennesker. 

 

 

 

 

Kundera, Milan: Tilværelsens ulidelige lethed 
Gyldendal 1985-262 sider 

I årene efter 1968 lever kirurgen Tomas i Prag som vindu-

espudser, takket være sine kontroversielle politiske menin-

ger. 

 

 

 

 

Mann, Thomas: Buddenbrooks 
Gyldendal 2002 - 596 sider 

Lybecker-patricierslægt gennem fire generationer fra om-

kring 1820 til 1900-tallets begyndelse. 

 

 

 

 

 

Oksanen, Sofi: Renselse 
Rosinante, 2010 - 359 sider 

Den gamle estiske bondekone, Aliide finder det unge traf-

fickingoffer, Zara, livløs på sin gårdsplads - Forbindelser-

ne mellem de to kvinder afdækkes langsomt, og en tragisk 

familiehistorie tilbage fra Sovjettiden om at miste sin fri-

hed og sin krop, åbenbares. 
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