
Huxley, Aldous: Fagre nye verden 
Hovedland, 2009. -  211 sider 

Fremtidsroman med satire over menneskenes stræben efter 

mekanisering, rationalisering og standardisering. Foregår 

anno 632 efter Henry Ford. 

 

 

 

 

 
Lawrence, D. H.: Lady Chatterleys elsker 
Schønber, 1975. - 335 sider 

Lady Chatterley lever et stille liv sammen med husbonden Sir 

Clifford, som er lam og derfor ikke kan opfylde sine ægteska-

belige forpligtelser. Lady Chatterley vansmægter og indleder 

et forhold til skytten Parkin, der vækker hende erotisk Gengi-

velse af bogen.  
 
 
 
Orwell, George: 1984 
Gyldendal, 1975. -  245 sider 

Fremtidsroman om tilværelsen under det fuldstændige dik-

tatur, hvor det enkelte menneske er forvandlet til en viljeløs 

robot. 

 
 
 
Rushdie, Salman: De sataniske vers 
Gyldendal, 2008. -  581 sider 

Underfundig og respektløs satire over den evige kamp mel-

lem det onde og det gode, med særlig drøje hug til den isla-

miske religion. 
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Bøger der rykkede  
verden 



Bernhard, Thomas: Årsagen 
Sisyfos, 2011. - 110 sider 

Selvbiografisk roman om den østrigske forfatter Thomas Bern-

hards (1931-1989) liv. Han vokser op under hårde sadistiske for-

hold på en nationalsocialistisk kostskole i Salzburg samtidig med 

at byen sønderbombes og efterlader en befolkning i dyb elendig-

hed. 

 

 
Burgess, Anthony: A clockwork orange 
Bramsen & Hjort, 1972. - 160 sider 

Alex er brutal og voldelig. Det kan ikke fortsætte , og i fængslet 

bliver han prøveklud for Ludovico-metoden, der hjernevasker 

ham til lede ved vold. Han fortæller selv - i slang: natsat.  

 

 

 
Ellis, Bret Easton: American psycho 
Lindhardt og Ringhof, 1998. – 407 sider 

Hovedpersonen, Patrick Bateman, er en ung finansmand i New 

York, og romanen registrerer minutiøst hans overfladiske yuppie-

tilværelse og hans natlige eskapader af pervers sex, vold og 

mord.  

 

 

 
Christiane F.: I morgen er det slut 
Høst & Søn, 2010. - 237sider 

I selvbiografisk form fortæller den 15-årige Christiane, hvordan 

samfundsmæssige forhold, dårlige familie- og boligforhold, samt 

manglende venner får hende til at blive heroin-junkie og barnelu-

der som 13-årig.  

 

Bøger der rykkede verden 

Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers 
lidelser 
Gyldendal, 2008. -  175sider 

Klassisk romantisk kærlighedsroman om en ung mand, der be-

går selvmord, fordi hans elskede Lotte er gift med en anden. 

 

 

 

 
Grass, Günter: Bliktrommen 
Gyldendal, 2009. - 566 sider 

Samfundssatire over det borgerlige Tysklands holdning under 

og efter 2. verdenskrig. 

 

 

 

 
 
Ibsen, Henrik: Et dukkehjem 
Gyldendal, 1985. - 145 sider 

En kvinde forlader mand og børn i oprør mod den dukkerolle, 

som hun føler sig tvunget til at spille i sit ægteskab.  

 

 

 

 
Kesey, Ken: Gøgereden 

Borgen, 1985. -  305 sider 

Et amerikansk sindssygehospital, hvor oversygeplejersken totalt 

dominerer alt, bliver et billede på verden udenfor med magt-

kampe og intriger. 

 

 

 


