
Griberen i rugen (Forbandede ungdom)  
af J.D. Salinger  
Gyldendal, 2006. -  219 sider  
Holden Caulfield bliver (endnu en gang) smidt ud af skolen et par 
dage før jul, og i stedet for at tage hjem til sine rige forældre på 
Upper East Side i NY indlogerer han sig på et hotel. Forældrene 
venter ham først hjem nogle dage senere, og det er disse dage, 
der er rammen om fortællingen om hans mislykkede forsøg på at 
score piger, talrige barbesøg, pengemangel og deraf følgende 
overnatning på Grand Central Station.  
 
 
Persepolis af Marjane Satrapi 
Cobolt, 2010. - 191 sider  
Som barn af intellektuelle forældre i Iran oplever den 10-årige 
Marjane på nærmeste hold den såkaldte "islamiske revolution" 
hvorunder præstestyret afløser shahens regime. Historien  
fortælles med både humor og nerve.  
 
 
 
 
 
En dag i Ivan Denisovitjs liv af Alexandr Solzjenitsyn 
Bechs Forlag 2017.  - 154 sider  
Romanen vakte enorm opmærksomhed både i og uden for Sov-
jetunionen, eftersom det var første gang, at en beskrivelse af 
Stalintidens undertrykkelse åbent blev trykt. Fortællingen 
foregår i en sibirisk speciallejr for politiske fanger og skildrer 
en typisk dag i fangen Ivan Denisovitjs liv i januar 1951. 
 
 
 
 
Onkel Toms hytte af Harriet Beecher Stowe  
Bechs Forlag, 2017. - 238 sider  
I Onkel Toms hytte følger vi den gode, pligtopfyldende slave 
Tom. I starten af bogen er Tom en dybt værdsat og betroet slave 
hos en rar, hvid familie i Kentucky, men da familien kommer i 
store økonomiske problemer bliver de – meget imod deres vilje – 
nødt til at sælge Tom. Han ender til sidst hos den brutale slave-
ejer Legree i Louisiana.   
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Helvedsblomsterne (Les Fleurs du mal)  
af Charles Baudelaire 
Nansensgade Antikvariat, 2008. -  360 sider 
Ny oversættelse af de klassiske digte, og for første gang med de 
seks "Fordømte Stykker”, som blev bortcensureret som anstøde-
lige ved førsteudgivelsen i 1857.  
 
 
 
 
 
Madame Bovary af Gustave Flaubert 
Gyldendal, 2006. - 447 sider  
Romanen handler om den franske provinsfrue Emma. Hun  
føler sig ensom og kvalt i sit hjem, og vil langt hellere være i 
Paris, hvor tingene sker. Hun tager en beslutning om at forsø-
ge at realisere sine romantiske drømme, og indleder hede 
elskovsaffærer i hele byen, men det kommer til at få store 
konsekvenser, og snart er der ingenting tilbage. 
 
 
Ulysses af  James Joyce 
Rosinante, 2014. -  795 sider 
Romanen skildrer Dublins brogede liv i løbet af en enkelt dag; 
d. 16. juni 1904 nærmere bestemt, og følger to hovedpersoner: 
den unge skolelærer Stephen Dedalus og den midaldrende  
jødiske annoncesælger Leopold Bloom - på deres færd gennem 
byen, mens den giver et højst intimt indblik i deres adfærd og 
tankeliv.      
 
 
 
Lady Chatterleys elsker af D.H. Lawrence 
Schønberg, 1996.  - 315 sider 
Constance er gift med baronen til Wragby Hall, Clifford Chatter-
ley, han er er invalideret på legeme og sjæl. I sin søgen efter kær-
lighed og sex, finder hun herregårdsskytten Oliver Mellors.  
 
 
 

   Forbudte bøger 

Krebsens vendekreds af Henry Miller 
Brøndum, 1991. - 300 sider  
Selvbiografisk roman om forfatterens (1891-1980) ungdomsår i 
1920'erne i Paris og New York, hvor han som forhutlet, arbejds-
løs vagabond går rundt i stadig sult efter mad og kvinder.   
 
 
 
 
 
 
Lolita af Vladimir Nabokov 
Gyldendal,  2011. - 417 sider  
Den ældre Humbert gifter sig med enken Charlotte Haze med 
det formål at være tæt på Charlottes smukke teenagedatter, 
som bliver en erotisk besættelse for ham, hvilket får fatale  
følger.  
 
 
 
 
1984 af George Orwell 
Gyldendal, 2008. - 245 sider  
Uhyggelig realistisk skildring af et fremtidssamfund, hvor tre 
superstater har delt verden mellem sig. Winston Smith lever i 
Oceanien, som beherskes af "partiet", der med Store Broder i 
spidsen kontrollerer alt. 
 
 
 
 
De sataniske vers af Salman Rushdie 
Samleren, 1992. - 581 sider  
Gibreel og Saladin er udvalgt til hovedpersoner i den evige kamp 
mellem godt og ondt. Men hvem er egentlig hvem? Kontroversiel 
roman om racesammenstød og religionsstiftelse.  
 
 
 
 

 


