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Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Den stjålne vej  
Politiken, 2012. - 307 sider   

En kidnapning, en voldtægt og et ægteskab ændrer dra-

matisk livet for tre skæbner under krigen i Afghanistan, 

og en kamp for det liv, som de håber og tror på begyn-

der. 

 

 

 

 

Seth, Vikram: En passende ung mand  
Cicero, 1996. - 1378 sider   

Slægtsroman om tre hinduistiske familier i Indien i de 

omskiftelige år efter uafhængigheden, med den unge La-

ta, der helt upassende forelsker sig i en muslimsk mand, 

som den centrale person. 

 

 

 

Trojanow, Ilija: Verdenssamleren  
Tiderne Skifter, 2011. - 428 sider   

Hovedpersonen er den engelske opdagelsesrejsende, Sir 

Richard Francis Burton (1821-1890), hvis rejser i Indien, 

Mekka og Østafrika beskrives af og fortælles med flere 

stemmer. 

 

 

Religion 

Listen indeholder et lille udvalg af skønlitterære titler, som på en 

eller anden måde fokuserer på religion. Du kan finde mange flere 

læseforslag ved at se Litteratursidens lister om: Buddhisme, Islam, 

Jødedom, Hinduisme og Kristendom 



Adichie, Chimamanda Ngozi: Lilla hibiscus  
Gyldendal, 2009. - 287 sider   

15-årige Kambilis far er meget religiøs. Han styrer sin 

familie med hård hånd og sikrer dem en god position i 

det nigerianske samfund. Men da Kambili og hendes 

bror Jaja smager frihed og bliver præsenteret for nye må-

der at se verden på, ændrer meget sig for familien. 

 

 

Bergstrand, Mikael:  

Delhis smukkeste hænder  
Modtryk, 2012. - 363 sider   

En desillusioneret midaldrende svensk mand tager til det 

eksotiske og anderledes Indien for at vende om på sit liv. 

Mødet med Indien bliver både overrumplende, humori-

stisk og kaster uventede gevinster af sig. 

 

 

De Waal, Edmund:  

Haren med de ravgule øjne : en skjult arv  
Hr. Ferdinand, 2011. - 388 sider  

Keramikeren de Waal arver en samling små japanske 

figurer - netsuker - fra sin onkel og beslutter at undersø-

ge samlingens vej gennem hans slægt fra 1870'erne til i 

dag og dermed også slægtens historie. 

 

 

Kerouac, Jack: Dharma bums  
Roskilde Bogcafé, 2000. - 242 sider   

Roman om beatgenerationens opgør med den konforme 

amerikanske livsstil. Handler om to rodløse unge menne-

sker, som ved meditation, diverse stimulanser og evig 

vagabondering søger sandheden gennem zenbuddhis-

men. 

 

 

 

Kirk, Hans: Fiskerne  
Gyldendal, 2006. - 299 sider. (Originaludgave: 1928) 

Indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland og brydninger-

ne mellem den og den øvrige befolkning. 

 

 

 

 
 

Krauss, Nicole: Det store hus  
Gyldendal, 2012. - 350 sider   

Et overleveret skrivebord bliver bindeleddet mellem fem 

forskellige menneskers fortælling om deres erindring og 

tab på forskellige kontinenter og til forskellige tider op 

gennem 1900-tallet. 

 

 

 
 

Leine, Kim: Profeterne i Evighedsfjorden  
Gyldendal, 2012. - 525 sider   

Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 

til Sukkertoppen i Grønland for at missionere. Mange 

voldsomme oplevelser venter ham, og efterhånden gerå-

der han i tvivl om sig selv og sit virke. 

 

 

 

Pirsig, Robert M.:  

Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel  
Borgen, 1998. - 381 sider. (Originaludgave 1974) 

Autentisk roman om en far og hans elleveårige søn, der 

kører gennem USA på motorcykel. Undervejs gennemle-

ver faderen et nervesammenbrud, der slog ham ud nogle 

år tidligere, og kommer frem til en tættere forståelse af 

kvalitet i livet. 
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