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Oksanen, Sofi: Renselse  
Rosinante, 2010. - 359 sider   

Den gamle estiske bondekone, Aliide finder det unge 

traffickingoffer, Zara, livløs på sin gårdsplads. Forbin-

delserne mellem de to kvinder afdækkes langsomt, og en 

tragisk familiehistorie tilbage fra Sovjettiden om at miste 

sin frihed og sin krop, åbenbares. 

 

 

Riesco, Nerea: Elfenbenselefanten 
Lindhardt & Ringhof, 2011. - 572 sider   

I 1755 rystes Sevilla af et jordskælv. Med byen og denne 

begivenhed som ramme fortælles om en families drama-

tiske skæbne gennem tre generationer. Historien fokuse-

rer på en lille elefantfigur i elfenben og de religiøse bil-

leder på tårnet på Sevillas katedral. 

 
 

 

Tóibín, Colm: Brooklyn 
Tiderne Skifter, 2011. - 254 sider   

Unge Eilis fra det fattige Irland får omkring 1950 tilbud 

om en bedre tilværelse i New York. Her finder den for-

sigtige pige efterhånden sin plads i pensionatet og i bu-

tikken, hvor hun arbejder. Men hvordan skal hun dog 

fortælle mor om den søde Tony? 

 

Tema foråret 2012 

Nyere europæisk 
skønlitteratur 

Nyere romaner og noveller fra mange europæiske lande  

i dansk oversættelse. 



Ammaniti, Niccolò: Velkommen til festen  
Gyldendal, 2011. - 325 sider   

Den succesfulde og selvfede forfatter Fabrizio Ciba del-

tager i en depraveret fest med den taberagtige satanistle-

der Saverio Moneta og en række andre wannabees hos 

en magtfuld ejendomsspekulant i Rom. Det ender i kaos. 

 
 

 
 

Bakker, Gerbrand: Juni  
Gyldendal, 2011. - 265 sider   

Siden en 2-årig datter mistede livet ved en ulykke på en 

junidag i 1969, er familien Kaan langsomt gået i opløs-

ning og gården forfaldet. Også den nærliggende landsby 

bliver stedse mere tømt for folk og for liv. 

 

 
 

 

Barnes, Julian: Når noget slutter 
Tiderne Skifter, 2011. - 167 sider   

Den midaldrende Tony arver en dagbog, som blev skre-

vet for 40 år siden af vennen Adrian, der begik selv-

mord. Mens Tony venter på at modtage arven, hvirvles 

hans tanker ind i fortiden, og kendsgerningerne, som han 

måske slet ikke husker så præcist, begynder at rumstere. 

 
 

 

Carrère, Emmanuel: Andre liv end mit  
Tiderne Skifter, 2011. - 241 sider   

Selvbiografisk roman. Forfatteren beslutter på baggrund 

af flere triste oplevelser, at han vil fortælle historien om 

Juliette, hans kones unge søster, der er død af kræft. Han 

opsøger derfor hendes mand, forældre og hendes nærme-

ste kollega, og gennem denne proces ændres også forfat-

teren 

 

Hermann, Judith: Alice  
Batzer & Co, 2011. - 180 sider   

Fem noveller der hver især handler om et dødsfald i Ali-

ces familie eller omgangskreds Indhold: Micha ; Conrad ; 

Richard ; Malte ; Raymond. 

 

 
 

 

Dragomán, György: Den hvide konge  
Borgen, 2008. - 235 sider   

Drengen Djata fortæller med en blanding af uskyld, uvi-

denhed og sort humor om sit liv sammen med sin mor i 

årene efter at det rumænske politi uden lov og dom 

fængslede hans far. 

 

 

 

Kuczok, Wojciech: Skarn  
Roskilde : Batzer & Co, 2009. - 223 sider   

Delvist selvbiografisk roman om en opvækst i det sydlige 

Polen med en voldelig og tyrannisk far og et råt miljø i 

kulminedistriktet. 

 

 

 

 
 

Mercier, Pascal: Nattog til Lissabon 
Tiderne Skifter, 2007. - 478 sider   

En mand bryder op fra sit velordnede liv i Bern og tager 

toget til Lissabon for at lede efter alt om forfatteren de 

Prado, hvis bog han har fundet i et antikvariat, og som 

han er blevet fuldstændigt bjergtaget af 

 

 

 


