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Mills, Magnus:  

Planen til sikring af fuld beskæftigelse  
Lindhardt og Ringhof, 2004. - 182 sider  

Absurd fortælling om den kunstigt opretholdte fulde be-

skæftigelse, som tilvejebringes ved at en enorm mængde 

varebiler kører fra depot til depot, med kasser med reser-

vedele til de samme varebiler, som ingen i realiteten har 

brug for, men arbejde har man. 

 

 

Paasilinna, Arto: Den hylende møller 
Tiderne Skifter, 2001. - 230 sider   

En møller, der hyler som en ulv, flygter fra sindssygean-

stalten, hvor han er anbragt. Han hjælpes videre til et 

hjemmebrænderi af landpostbudet og en forelsket have-

konsulent, og alt ender lykkeligt. 

 

 

 

Saramago, José: Hulen  
Samleren, 2002. - 306 sider   

Pottemageren Cipriano Algors ensomme oprør mod, som 

alle andre, at blive opslugt af det gigantiske indkøbs- og 

oplevelsescenter, Centrum, fortalt omstændeligt med un-

derfundig humor og sarkasme. 

 

 

Tema foråret 2012: Europa i litteraturen 
 

Europæisk humor 
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Biller, Maxim Hvis jeg var en rig mand  

Rosinante, 1992. - 213 sider   
Noveller om jøderne i Tyskland efter 2. verdenskrig, for-

talt med en absurd, kulsort humor, der gør analysen af 

fortrængte erindringer udholdelig 

 

 

 

 

Blendstrup, Jens: Gud taler ud  
Samleren, 2004. - 148 sider   

En selvbiografisk roman, hvor der fortælles om tilværel-

sen i parcelhuset i Risskov ud fra sønnens synspunkt, 

med faderen, Gud, i en absolut hovedrolle, på godt og 

ondt 

 

 
 

Calvino, Italo: De kosmikomiske historier  
Gyldendal, 2011. - 407 sider   

Qfwfq har været altid - selv før universets skabelse - og i 

en række fortællinger gengiver han forskellige faser af 

tilblivelseshistorien og teorier om fremtiden. 

 

 

 

 

Einar Kárason: Storm  
Gyldendal, 2005. - 313 sider   

Islændingen Storm er flyttet til Vollsmose og er bi-

standsklient, men samtidig i stand til at sno alle om sin 

finger. En dag udses han til at være stråmand på et is-

landsk romanprojekt. 

 

 

Guène, Faïza Hvor drømmene vender  
Republik, 2011. - 198 sider   

Ahlème er ung, arbejdsløs, forelsket og uden permanent 

opholdstilladelse, men har drømme, sort humor og et 

bramfrit sprog. Hun leder efter arbejde og passer sin far, 

mens hun snakker med veninder og venner. 

 

 
 

Jonasson, Jonas: Den hundredårige der krav-

lede ud ad vinduet og forsvandt  
Modtryk, 2010. - 371 sider   

Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Al-

lan Karlsson flygter på sin 100 års fødselsdag fra sit ple-

jehjem ud i den svenske provins, hvor eventyr, sære ek-

sistenser, kriminelle typer og dramatiske begivenheder 

venter. 

 

 
 

Lainscek, Feri: De urørlige 
Turbine, 2011 - 157 sider 

Romaen Lutvija har store planer med sit liv, men virke-

ligheden svarer ikke til livslysten og ambitionerne, og 

han må se sit nomadeliv tage kurs som hos slægten før 

ham . 
 

 

Loe, Erlend: Doppler 
Gyldendal, 2005. - 175 sider   

Doppler, som er en velfungerende borger, beslutter plud-

selig, at han må finde sig selv, opgiver job og ægteskab 

og flytter ud i skoven omkring Oslo for at finde sig selv, 

i selskab med en elgkalv og i pagt med naturen, mens 

han tænker over udviklingen i samfundet og hans eget 

ægteskab. 
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