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Rifbjerg, Klaus: Den kroniske uskyld 

Gyldendal, 2006. - 218 sider 

Om to københavnske drenges forelskelser, pubertetspro-

blemer og gymnasieverden, om deres opvågnen fra 

uskylds-drengeårene til de voksnes brutale verden.  

 

 

 

 

Rowling, Joanne K.: Harry Potter og De Vises 

Sten 
Gyldendal, 1998. - 303 sider. 

Den 11-årige forældreløse dreng Harry Potter bliver 

adopteret af sin onkel og tante som ikke bryder sig om 

ham. Han har trolddomsblod i årerne og bliver optaget 

på en skole for trolddomskyndige. Her får han nye ven-

ner og fjender. 

 

 

Tolkien, J.R.R.: Hobitten 
Gyldendal, 1975. -  267 sider  

Eventyrfortælling om den hyggelige hobbit Bilbo Sæk-

ker, der sammen med troldmanden Gandalf og 13 dvær-

ge drager af sted for at tilbageerobre den stjålne skat fra 

dragen Smaug. 

 

 

 

 

Bragende romandebuter 

Bliv inspireret i listen på 



Allende, Isabel: Åndernes hus 
Gyldendal, 1986. - 393 sider 

Slægtsroman, som fortæller tre generationers historie, 

samtidig med at den skildrer Chiles udvikling i dette år-

hundrede 

 

 

 

 

Austen, Jane: Fornuft og følelse 
Hernov, 1974. - 310 sider 

To meget forskellige søstres kærlighedshistorier - Den 

ene romantisk og stormfuld, den anden rolig og besindig 

- i den engelske overklasse i 1800-tallets begyndelse 

 

 

 

 

Eco, Umberto: Rosens navn 
Forum, 1999. - 485 sider 

Gennem opklaringen af en række mord begået i et nord-

italiensk abbedi i 1327 gives et billede af middelalderens 

politiske og teologiske liv. 

 

 

 
 

Hosseini, Khaled: Drageløberen 
Cicero, 2005.—258 sider 
Amir er rig, Hassan er fattig, og deres venskab bliver 

afbrudt af en ondskabsfuld forbrydelse. Krigen i Afgha-

nistan sender Amir og hans familie til USA, hvor han - i 

det meget anderledes samfund - plages af skyld. Først alt 

for sent får han sonet. 

 

 

Jacobsen, J.P.: Fru Marie Grubbe 
Det danske sprog og Litt.selskab, 2003. - 263 sider 

Historisk roman fra 1600-tallet. Bogen skildrer en adels-

kvinde, der socialt set går til bunds for sin kærligheds 

skyld. 

 

 

 

 

Larsson, Stieg: Mænd der hader kvinder 
Modtryk, 2011. - 523 sider 

Da erhvervsjournalisten Mikael "Kalle" Blomkvist påta-

ger sig at skrive en bog om Vanger-slægtens historie, får 

han som hjælper Lisbeth Salander, en fantastisk resear-

cher og landets bedste hacker. Da de graver ned i slæg-

tens historie, afslører der sig en mørkere historie, end en 

koncerns historie burde indeholde. 

 

 

Mann, Thomas: Buddenbrooks 
Gyldendal, 2002. - 596 sider 

Roman om en Lybecker-patricierslægt igennem fire ge-

nerationer fra omkring 1820 til det 20. århundredes be-

gyndelse. 

 

 

 

 

Mitchell, Margaret: Borte med blæsten 
Gyldendal, 1989. - 635 sider 

Slægts- og kærlighedsroman fra de amerikanske sydsta-

ter under borgerkrigen om den omsværmede Scarlett 

O'Hara mellem hendes livs to mænd. 

 

 

 


