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42.7  

Paris Petersen, Jørgen E.: Så hellere en lands-

by i Paris : glimt fra livet i 15. arondissment  
Borgen, 2001. - 179 sider   

Forfatteren beskriver et broget persongalleri af tiggere, 

mordere, pensionister, håndværkere, restauratører og 

vinsmagere der bor i det 15. arrondissement, en landsby 

midt i Paris. 

 

 

Perec, Georges:  Livet - en brugsanvisning  
Rosinante, 2011. - 652 sider   

Med udgangspunkt i 11, rue Simon-Crubellier i Paris og 

dens nuværende (i 1970-erne) og tidligere beboere, for-

tælles en lang række finurlige historier, der som brikker i 

et puslespil åbenbarer en helhed til sidst. 

 

 

 
 

Vigan, Delphine de: No og mig  
People's Press, 2010. - 226 sider   

Gennem den 12-årige og superbegavede pige Lou ople-

ver vi mødet med den hjemløse No, herunder Lou's inte-

resse for hende og ønske om at give hende en plads i sin 

problemramte familie. Det lykkes ikke helt, men alle ud-

vikler sig ved forsøget. 

 

Paris 



Balzac, Honoré de: Bristede forhaabninger  
Gyldendal, 1928. - 2 bind   

Originaludgave: 1843 

Roman om en ung provinsdigter, der drager til Paris for 

at erobre staden. 

 

 

 

 

Barbery, Muriel: Pindsvinets elegance  
Tiderne skifter, 2009. - 376 sider   

Portnersken Renée og den 12-årige Paloma finder sam-

men i et venskab med en rig, ældre japaner, der flytter 

ind i deres opgang. 

 

 

 

Céline, Louis-Ferdinand: Død på kredit  
Vandkunsten, 2011. - 521 sider   

En rå og hæsblæsende skildring af livet i Paris' fattig-

kvarterer, hvor vi følger Ferdinand, forfatterens alter 

ego, i barndom og ungdom. Her er elendighed og en 

usminket fortælling fra bunden af samfundet i en storby 

før 1. verdenskrig. 

 

 

 

Hemingway, Ernest (99.4) 

Der er ingen ende på Paris  
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 186 sider   

Forfatterens (1898-1961) erindringer fra sit ophold i Pa-

ris i årene 1921-1926 med omtale af sin begyndende lit-

terære virksomhed og portrætter af nogle af de kollegaer 

han traf, f.eks Gertrude Stein, Ezra Pound, James Joyce 

og Scott Fitzgerald. 

 

 

Hermann, Iselin C.: Domino  
Lindhardt & Ringhof, 2008. - 308 sider   

Ægteskaber og besværlige forelskelser på kryds og tværs 

blandt mennesker i Montmartre-kvarteret i Paris er i en 

skrøbelig balance, og hvis én hemmelighed slipper ud 

tager den flere med sig. 

 

 

 

Hugo, Victor: Klokkeren fra Notre-Dame  
Vinten, 1996. - 271 sider   

Et bredt billede af senmiddelalderens Paris, samlet om-

kring den pukkelryggede klokker Quasimodo, den unge 

Esmeralda, domprovsten Frollo og mange andre. 

 

 

 

 

Le Clézio, J. M. G.: Sultens refræn 
Tiderne Skifter, 2012. - 201 sider   

Ethel vokser op i 1930'ernes Paris i en velstående fami-

lie. Barndommens tryghed forsvinder efterhånden, fade-

ren går fallit, og Hitler er på fremmarch. På flugt under 

krigen oplever hun et samfund i sammenbrud med sult, 

ufrihed og angst. Romanen er baseret på forfatterens 

mors historie. 

 

 
 

Mortensen, Henning: Belleville  
Gyldendal, 1998. - 395 sider   

Paris er stadig rammen om Ibs tilværelse i 1978, men nu 

er han flyttet til det brogede Bellevillekvarter for at få 

styr på kærlighed og alkohol. Da en jødisk bekendt fra 

Israel bruger ham som kurer, bliver tilværelsen for alvor 

indviklet. 

 


