McCarthy, Cormac: Vejen
Gyldendal, 2008 – 258 sider
I en uhyggelig troværdig vision af vores mulige fremtid
kæmper en far og hans søn for at overleve i et USA, som
ligger totalt øde hen efter ”den store katastrofe”. Der er
intet tilbage af civilisationen, og de to vandrer planløst af
sted, kun holdt oppe af omsorgen og hengivenheden til
hinanden.

Bevægelser og vandringer
i litteraturen

Taniguchi, Jiro: Manden der går tur
Fahrenheit, 2011. 159 sider.
Tegneserie. 18 korte episoder, der alle involverer spadsereture i en japansk forstad – om dagen eller om natten,
med eller uden hund, i velkendte eller i fremmede omgivelser.

Viemose, Hanne Højgaard: Hannah: roman
Gyldendal, 2011. - 182 sider.
Hannah tager til Australien som backpacker og oplever
her en hård livsstil fyldt med dårlige jobs, nul penge, alkohol, vold og sex. Men Hannah oplever også en personlig udvikling i tiden som backpacker.
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Bliv inspireret af temaet på

Andersen, H. C.: Fodreise fra Holmens Canal
til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og
1829

Espedal, Tomas: Gå eller kunsten at leve et
vildt og poetisk liv

Vandkunsten, 2005. - 236 sider
Ungdommeligt overgiven skildring af en natlig fodtur i
København, med mange underfundige hentydninger til
tidens aktuelle begivenheder og kendte mennesker.

Batzer & Co, 2007. - 210 sider.
Espedal går rundt i Bergen og begiver sig på en rejse,
går ud i verden, søger friheden, krydser broer og grænser, går i Rimbauds spor, går på druk, går i hundene, og
på sine gåture fører han samtaler med filosoffer og tænkere.

Bernhard, Thomas: Gående

Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi

Basilisk, 2005. - 107 sider
På traveture gennem Wiens gader diskuterer de to venner Oehler og den navnløse jeg-fortæller, hvad der gik
galt med vennen Karrer, som fik et psykiatrisk sammenbrud og nu er indlagt på en psykiatrisk klinik

Gyldendal, 2012. - 229 sider.
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper
hos den kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger til at tage med ham til Marokko så
han kan blive kureret for alle hans lidelser, men turen går
ikke helt som planlagt.

Boberg, Thomas: Under uret: vandrehistorier

Hamsun, Knut: Sult

Gyldendal, 2006. – 205 sider
Noveller om rejser i den indre og den ydre verden, om
mærkelige skæbner og mærkelig oplevelser, på mange
kontinenter, fortalt i et spændstigt sprog, hvor forfatteren
lever sig ind i personernes liv, meget selvoplevet, meget
velfortalt.

Büscher, Wolfgang: Berlin-Moskva: en rejse
til fods (99.4)
Gyldendal, 2005. - 197 sider
Sommeren 2002 tog den tyske journalist Wolfgang Büscher
sine vandrestøvler på for at følge sporene efter Napoleon og
Hitler, og de næste tre måneder brugte han på at gå fra Berlin
til Moskva. Uden hjælpemidler, guidebøger og forudfattede
meninger, men parat til en ny begyndelse.

[Gyldendal], 1999. - 177 sider. - (Søren Gyldendals
klassikere)
En ung mand går rundt i Kristianias gader fuld af drømme og hallucinationer, som er skabt af sult.

Kerouac, Jack Vejene - det oprindelige manuskript
Rosinante, 2010. - 334 sider
Generationsroman om to beatniks' oplevelser som vagabonder på de amerikanske landeveje.

