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99.4 

Kapllani, Gazmend: En lille grænsedagbog-
Pressto, 2010-140 sider 

Gazmend Kapllani (f. 1967), som er albansk født græsk 

journalist, beretter om flugten fra Albanien til Græken-

land, opholdet i flygtningelejren og de mennesker han 

delte skæbne med. 

 

 

Kazantzakis, Niko: Spil for mig Zorbas  
Jespersen og Pio, 1975. - 286 sider.  

Om en livsfornægtende asket og skælmen og livskunst-

neren Zorbas, der sammen tager til Kreta for at opleve 

det jævne frodige folkeliv. 

 

 

47.7  

Pedersen, Hans P.: Stenene i vindueskarmen  
Proskrift, 2011. - 314 sider  

En beretning, der på samme tid er en rejsebeskrivelse og 

en historiefremstilling, om en rundrejse til græske øer, 

Israel og steder i Lilleasien for at finde spor, der kan be-

lyse fragmenter af vestens historie og mytologi. 
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Beydin, Efie: Rejsen til Arkadien 
Multivers, 2011. - 330 sider 

Anna forsøger at skrive speciale i Athen, men hendes 

familiehistorie om svigt og en altødelæggende pogrom i 

fortiden trænger sig på. 

 

 

 

 

De Bernières, Louis:   

Kaptajn Corellis mandolin  
Munksgaard/Rosinante, 1995. - 503 sider   

Underfundig skildring af livet under 2. verdenskrig på en 

græsk ø, hvor kærlighed og menneskelighed kommer til 

at vende op og ned på, hvem der er ven, og hvem der er 

fjende. 

 

 

 
 

Durrell, Gerald:  

Min familie har finner, fjer og sko 
Wøldike, 1984. - 270 sider  

Humoristisk fortælling om forfatterens familie på Korfu. 

De blev trætte af at bo i ”forkølelsesland”, og flyttede til 

Korfu hvor der er sol, lys og blåt hav, venlige mennesker 

og masser af oliventræer. 

 

 

 

Fowles, John: Troldmanden  
Gyldendal, 2003. - 670 sider. 

En ung englænders møde med en mystisk gammel rig-

mand på en græsk ø bliver til en opdagelsesrejse ind i 

hans eget sind. 

 

Hislop, Victoria: Øen  
Bazar, 2011. - 504 sider   

25-årige Alexis rejser fra London til Kreta, som er hen-

des mors barndomsø. Det bliver en rejse tilbage til tra-

gisk familiehistorie, som står i skyggen af spedalskhed 

og lidenskab. Hvorfor har moderen aldrig fortalt noget 

om sine dramatiske familieforhold? 

 

 

 

Fallaci, Oriana: En mand 
Gyldendal, 1988 - 535 sider 

Dokumentarisk roman om den græske frihedshelt Pana-

goulis, der blev fængslet og torteret under juntaens regi-

me -  Efter sin frigivelse ved juntaens fald døde han un-

der mystiske omstændigheder. 

 

 

 

 

Jac, F. P.: Numse-Kajs otier på de græske 

øer : (så konceptet lunefuldt) :  

en digtfortælling  
Borgen, 2001. - 38 sider   

En fortælling i kortprosatekster om den pensionerede 

skolelærer Numse-Kaj og en chartertur til Kreta, hvor 

alle hans uvaner kommer op til overfladen. 

 

 

Kallifatides, Theodor: Bønder og herrer 
Rhodos, cop. 1989. - 486 sider  

Bred og malende skildring af livet i Grækenland under 

og efter 2. verdenskrig. Hovedpersonen Minos vokser op 

i en traditionsrig landsby og flytter senere til Athen. 

 

 


