
Sabroe, Morten: Fader vor 
Politiken 2011. - 293 sider 

Forfatterens dybt personlige opgør med sin far, Den Gylden-

blonde, hvis lange og mørke skygge han ønsker at gøre sig fri 

af og sætter i et selverkendelsens skarpe lys venter. 

 

 

 

 

 
Serup, Martin Glaz: Romerske nætter 
Tiderne Skifter, 2013. - 74 sider 

Langdigte der i en hvirvlende strøm af billeder, stemmer og 

temaer portrætterer et jeg der befinder sig midt i livet.  
 
 
 
 
 
 
Smærup Sørensen, Jens: PHASE 
Gyldendal, 2010. -  279 sider 

Andy Thomassen har et perfekt liv som dramachef, indtil et 

indbrud sætter gang i en langsom opløsning af normer og 

relationer og en social deroute - Han er ramt af den kulturelt 

betingede lide. 
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Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi 
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. 

 

 
Frost, Lars: Kongskilde NS 5100 
Gyldendal, 2013. - 216 sider 

Kongskilde NS 5100 er en skildring af den moderne mands vilkår 

og af, hvad der sker, når kønnene kolliderer. Der bliver kradset 

med flossede negle i kønsdebatten, men bogen er en forvirrende 

affære og bliver aldrig rigtig interessant.  

 

 

 
Garbers, Lotte: Laust 
Rosinante, 2013. -237 sider 

Laust har det hele. Dyr bil, godt gift, fint hus, og et vellønnet job, 

men der mangler ligesom noget. Men så møder han programmø-

ren Jannik, der får ham til revurdere sit liv.  

 

 

 

 
Knausgård, Karl Ove: Min kamp 2 
Lindhardt & Ringhof  2011. - 651 sider 

I sin kontroversielle selvbiografiske skildring beretter Knausgård 

om sit dilemma mellem at være uforstyrret, ambitiøs forfatter og 

samtidig være familiefar med kone og tre børn .  
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Kongstad; Martin: Fryser jeg 
Peoples Press 2013, -  400 sider 

Martin Kongstads første roman er et opgør med det monogame 

parforhold og begynder, hvor hans prisvindende og storsælgen-

de debutnovellesamling, Han danser på sin søns grav, slap. 

 

 

 

 
Llambias, Pablo: Kærlighedens veje og vildveje 
Gyldendal, 2009. - 126 sider 

En mandlig opdatering af Suzanne Brøggers klassiker fra 1975, 

der går i dialog med forgængeren på dennes præmisser. 

 

 

 

 
Loe, Erlend: Fvonk 
Gyldendal, 2013. - 211 sider 

Lektor Fvonk har været ude i noget snavs og er nu sygemeldt og 

deprimeret. Så får han en logerende, som hedder Jens og er 

Norges statsminister.  

 

 

 
Munksgaard, Torben: Den perfekte mand 

Lindhardt & Ringhof, 2009. - 220 sider 

Torben er så desperat efter at blive kæreste med Therese, så 

han føjer hende i alt for at blive den perfekte mand. 

 

 
 

 


