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Leine, Kim: Kalak  
Gyldendal, 2007. - 344 sider   

Kim kommer som 17-årig til København for at bo hos 

sin far, der udsætter ham for seksuelt misbrug camoufle-

ret som kærlighed. Som færdiguddannet sygeplejerske 

kommer han til Grønland, som han falder totalt for, men 

opgøret med offerrollen bringer ham ud og ind af mis-

brug 

 

 

Lulu Marie: Bløder  
Tiderne Skifter, 2008. - 133 sider   

Ida har en fortid med en vild ungdom. Hun søger at hol-

de den på afstand med en normal livsførelse, men falder 

igennem, da hun møder den tiltrækkende Stavros og 

langsomt mister grebet om virkeligheden. 

 

 

 

Sjölin, Daniel: Verdens sidste roman  
Athene, 2008. - 337 sider   

Selvbiografisk roman om en alkoholiseret og narcissi-

stisk studievært og forfatter, der med sin tredje roman vil 

vise verden den rå sandhed. 

 

 

 

Misbrug 



 

Alakoski, Susanna: Svinestierne  
Gyldendal, 2007. - 257 sider   

Pigen Leena fortæller solidarisk, usentimentalt og stærkt 

om livet i det splinternye sociale boligbyggeri i Ystad, 

hvor hendes forældres stigende alkoholforbrug langsomt 

men sikkert bringer familien i opløsning. 

 

 

Bengtsson, Jonas T. : Submarino  
People's Press, 2007. - 390 sider   

Nick er vred og selvdestruktiv og afreagerer med styrke-

træning og alkohol. Hans bror er alene med sin 6-årige 

søn, som han prøver at sikre en god opvækst midt i hans 

evige jagt på heroin. 

 

 

 

 

Ejersbo, Jakob: Nordkraft  
Gyldendal, 2002. - 421 sider   

Fortælling fra narkomiljøet i Ålborg i første halvdel af 

halvfemserne, hvor en række skæbner følges på deres vej 

mod bunden. 

 

 

 

Eklund, Sigge: Varulvsvalsen  
Schultz, 2007. - 212 sider   

En ung kvinde med en lille søn har netop påbegyndt sin 

drømmeuddannelse, da hun helt uventet trækkes ind i et 

alvorligt narkotikamisbrug. Hendes familie og venner 

prøver desperate og fortvivlede at hjælpe hende, men må 

efterhånden indse, at de ikke magter opgaven. 

 

 

Ellis, Bret Easton: Under nul  
Lindhardt og Ringhof, 1993. - 168 sider 

Skildring af en gruppe unge mennesker i Los Angeles, 

som kører rastløst rundt i dyre biler, fra party til party, på 

jagt efter kokain og sex. 

 

 

 

Enquist, Per Olov: Et andet liv  
Samleren, 2009. - 491 sider   

Selvbiografisk og dokumentarisk roman om Per Olov 

Enquists eget liv. 1. afsnit handler om bandommen i en 

landsby i Västerbotten, 2. afsnit er om den glorværdige 

og internationale karriere, og 3. og sidste handler om al-

koholismen og sejren over den. 

 

 

 

Jac, F. P. :Jeg er selv med i billederne  
Borgen, 2008. - 97 sider sider  

Erindringsroman om en meget spirituøs ungdom i 

1980'erne 

 

 

 

 

Josephsen, Mikael P.: Neden under  
Gyldendal, 2010. - 301 sider   

Kollektiv roman som skildrer Danmark på vrangen anno 

2010. Vi følger tre historier fra Svendborg som tilsam-

men giver et billede af Danmarks mellem- og underklas-

se. 

 

 


