
Watchmen af Alan Moore  
Egmont, 2006. - 420 sider (orig. 1986) 
I et utopisk 1985, hvor USA har vundet Vietnamkrigen, Nixon 
stadig er præsident, og atomkrig truer, vedtages en lov mod 
superhelte, men de aldrende idoler reagerer med ekstrem 
vold.  
 
 
 
 
 
 
 
Norwegian wood af Haruki Murakami 
Klim, 2005. - 317 sider (orig. 1987) 
I 1960'erne søger Toru til Tokyo som studerende - Han finder 
nogle vennepar, men kommer også tæt på flere selvmord, så 
forholdet til kvinder ender med at blive selvoptaget og navle-
beskuende.  
 
 
 
 
 
Midnatsbørn af Salman Rushdie  
Centrum, 1989. - 502 sider (orig. 1981) 
Beretning om en indisk muhammedaner-families historie 
gennem godt 30 år, oplevet gennem sønnen Saleem fra han 
kommer til verden i 1947 på dagen for Indiens selvstændig-
hed. 

 
 
 
 
Turist ved et tilfælde af Anne Tyler  
Gyldendal 1986. -  308 sider (orig. 1985) 
En midaldrende, lidt kedsommelig amerikansk rejsebogsfor-
fatter tvinges til at tage sin hidtidige regelmæssige tilværelse 
op til revision, efter at hans søn er blevet myrdet, og hans 
kone har forladt ham.  
 

Listen er udarbejdet af Jeanette Alrø Jensen 
Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur 

1980’erne og nu 

 



Tjenerindens fortælling af Margaret Atwood  
Lindhardt og Ringhof, 1986. - 310 sider (orig. 1985) 
I en nær fremtid er staten Maine i USA forvandlet til diktaturet 
Gilead, hvor de få fødedygtige kvinder med benhård tvang er 
reduceret til lydige tjenerinder.  
 

 
 
 
 
Flauberts papegøje af Julian Barnes 
Tiderne Skifter, 2012. (3. udgave) - 223 sider (orig. 1984) 
En pensioneret engelsk læge og amatør-Flaubertforsker er besat 
af ønsket om at nå ind til sandheden om Gustave Flaubert, mens 
sandheden om hans eget liv og ægteskab glider ham af hænde.  
 

 
 
 
 
Alkymisten af Paulo Coelho 
Lindhardt og Ringhof, 1995. - 160 sider (orig. 1988) 
En andalusisk fårehyrde, Santiago, drømmer om en skat og rejser 
til pyramiderne for at finde den. Ved at følge sit hjerte og søge sin 
skæbne opnår han rigdom og lykke.  

 
 
 
 
 
Hvid støj af Don Delillo 
Centrum, 2000. - 391 sider (orig. 1985) 
Roman om en amerikansk familie der lever et hektisk moderne 
liv. En dag sker der et giftudslip fra en fabrik, og livet bliver an-
derledes.  
 
 
 

       1980’erne og nu 

The Commitments af Roddy Doyle  
Klim, 1992. -  143 sider (orig. 1987) 
En flok unge arbejdsløse fra Dublin beslutter sig til at danne et 
band, men indbyrdes modsætninger får det hele til at ramle 
sammen, lige inden den første pladekontrakt er i hus.  
 
 
 
 
 
Rosens navn af Umberto Eco 
Gyldendal, 1987. - 485 sider (orig. 1980) 
Gennem opklaringen af en række mord begået i et norditaliensk 
abbedi i 1327 gives et billede af middelalderens politiske og teo-
logiske liv . 
 

 
 
 
 
Misery af Stephen King 
Vinten, 1987. - 282 sider (orig. 1987) 
Efter en bilulykke plejes forfatteren Paul Sheldon i et ensomt 
beliggende hus af en ukendt, sindssyg kvinde, der samtidig for-
søger at tvinge ham til at genoplive sin berømte romanserie ved 
udspekulerede ydmygelser.  

 

 
 
 
Blodets meridian af Cormac McCarthy 
Gyldendal, 2013. -  414 sider (orig. 1985) 
Drengen slutter sig til Glantons bande, der midt i 1800-tallet dra-
ger hærgende gennem Texas og Mexico på jagt efter fjendtlige 
indianere. Den dæmoniske dommer Holden får stor indflydelse 
på banden og legitimerer på sin egen måde deres voldsomme 
fremfærd. 
 
 

 


