
Munro, Alice: Livet 
Gyldendal, 2014. - 308 sider 

Noveller, der kredser om mennesker, deres følelser og relationer 

til hinanden. Om det almindelige hverdagsliv, hvor en skelsæt-

tende begivenhed præger personernes livsforløb eller selvopfat-

telse. Dertil fire delvist selvbiografiske noveller om Alice Munros 

egen barndom og familie. 

 

 
 
Oz, Amos: Mellem venner 
Gyldendal, 2014. - 194 sider 

Indlevede skildringer af ensomme og længselsfulde mennesker i 

en israelsk kibbutz i 1950'erne, hvor fællesskabet ellers er et af 

målene med tilværelsen. 

 

 

 

 
 
Fitzgerald, F. Scott: Historier fra jazztiden 
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 293 sider 

Noveller der beskriver, hvordan de brølende tyveres hektiske og 

glamourøse liv i den nyrige klasse afløses af rodløshed og livsle-

de under 1930'ernes økonomiske depression. 

 

 

 

 

 
Hemingway, Ernest: Samlede noveller 
Lindhardt & Ringhof, 2013. - 903 sider 

En komplet samling af de noveller, der tidligere har været bragt 

på dansk i forskellige udgivelser, samt 19 nye, aldrig før oversatte 

noveller 
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Aidt, Naja Marie: Bavian 
Gyldendal, 2008. - 218 sider 

Noveller om hverdagsmennesker og hverdagssituationer, som 

langsomt åbner sig og viser sig at være ikke så helt hverdagsagti-

ge endda. 
 
 
 
 
 
Davis, Lydia: Den trettende kvinde 
Vandkunsten, 2014. - 176 sider 

51 eksperimenterende og underfundige noveller om mennesker, 

som forsøger at forstå og begå sig i verden omkring sig; det være 

sig alt fra små pudsigheder, flygtige hverdagshændelser og rela-

tioner til andre mennesker. 

 

 

 
Ejersbo, Jakob: Revolution 
Gyldendal, 2009. - 302 sider 

Fortællinger fra Afrika om søgen efter identitet hos både indvan-

drere og udvandrere. 
 

 

 

 

 

 
Guldager, Katrine Marie: Samlede noveller 
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 446 sider 

Guldagers sans for det stille (indre) hverdagsdrama står kniv-

skarpt i denne samling af tre tidligere udgivelser, samt fem ikke 

tidligere udgivne noveller. 

 
 

Alletiders noveller 

Jessen, Ida: Postkort til Annie 
Gyldendal, 2013. - 220 sider 

Seks noveller med ensomme kvinder som hovedpersoner. No-

vellerne tager udgangspunkt i det stille hverdagsliv, hvor en 

uventet begivenhed kan tvinge kvinderne til at træffe forkerte 

valg. Som oftest på baggrund af ugengældt kærlighed til deres 

ægtemænd, kærester eller sønner. 

 

 

 
Nors, Dorthe: Kantslag 
Samleren, 2014. - 147 sider 

15 grumme og satiriske noveller der med udgangspunkt i en 

velkendt hverdag skildrer mennesker på kanten og skårede eksi-

stenser. 

 

 
 

 

Barnes, Julian: Puls 
Tiderne Skifter, 2014. - 237 sider 

14 noveller der kredser om mennesker i midtvejskrise, vanskeli-

ge parhold, ægteskaber og alt det usagte. Man møder bl.a. fra-

skilte mænd på jagt efter bekræftigelse og vennepar som kan 

snakke om alt og især politik og sex, men netop ikke om kærlig-

heden. 
 

 
Carver, Raymond: Begyndere 
Gyldendal, 2011. - 304 sider 

Noveller der handler mest om rodløse mænds små sejre og store 

nederlag forbundet med kvinder og druk. 
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