
Ruge, Eugen: Cabo de Gata 
Roskilde Bogcafé, 2014. - 191 sider 
En mand sælger alle sine ejendele, opsiger sin lejlighed og rejser 
så fra byen uden at vide, hvor turen går hen. Han havner i Anda-
lusien, hvor mødet med en kat måske giver hans liv en ny retning 
og løser op for hans skriveblokade. 
 
 
 
 
Teller, Janne: Intet 
Dansklærerforeningen, 2009. - 116 sider 
Første dag i 7. klasse melder Pierre Anthon sig ud, sætter sig i et 
blommetræ og erklærer, at der ikke er noget ved noget. Klassens 
forsøg på at overbevise ham om noget andet udvikler sig sært og 
blodigt. 
 
 
 
 
Williams, John: Stoner 
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 302 sider 
Husmandssønnen William Stoner fra Missouri, USA, bliver i 1910 
sendt på landbrugsskole men vælger litteraturens verden, bliver 
universitetslærer, og vender ikke senere tilbage til forældrenes 
gård. 
 
 
 
Zeh, Juli: Det sidste spørgsmål 
Samleren, 2009. - 284 sider 
Filosofisk krimi om to fremragende fysikere, som strides om for-
tolkningen af forskellige teorier. Da den enes søn bliver bortført, 
og faderen tvunget til at begå et mord for at få ham frigivet, bli-
ver de to fysikeres venskab og verdensopfattelse sat på en prøve. 
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Grøndahl, Jens Christian: Jernporten 
Gyldendal, 2014. - 324 sider 
En mand ser tilbage på sit liv med kvinder, karriere, litteratur og 
kunst. Han finder sin lærergerning stimulerende og meningsfuld, 
men alligevel vælger han ensomheden og betragterens rolle. Har 
han nået det han ville? 
 
 
 
 
Kehlmann, Daniel: F 
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 271 sider 
I 2008 er det ikke kun finanskrisen, der truer. Brødrene Martin, 
Eric og Iwan har hver især som præst, spekulant og kunstkender 
levet på bedrag og falskhed, men alting har en ende. 
 
 
 
 
Kirkeby, Ole Fogh: Filosofiske fortællinger 
Lindhart og Ringhof, 2007. - 246 sider 
Noveller som spænder vidt i tid og rum, tager afsæt i kendte skik-
kelsers placering i kulturhistorien og sender erkendelsesteoreti-
ske overvejelser i kredsløb i nye sammenhænge. 
 
 
 
 
Korneliussen, Niviaq: Homo sapienne 
Milik, 2014. - 177 sider 
Fem unge grønlændere i Nuuk, fem historier om opbrud, identi-
tet og kærlighed, som er vævet ind i hinanden. 
 
 
 

Eksistens 

Kundera, Milan: Tilværelsens ulidelige lethed 
Gyldendal, 2005. - 261 sider 
I årene efter 1968 lever kirurgen Tomas i Prag som vinduespud-
ser, takket være sine kontroversielle politiske meninger. 
 
 
 
 
 
 
Loe, Erlend: NAIV. SUPER 
Klim, 1999. - 185 sider 
Med en speciel blanding af humor, livsvisdom og filosofi fortæl-
les om en 25-årig let nørdet tabertype, der tager sit liv op til revi-
sion for at få hold på intet mindre end livets mening, universets 
udvidelse, tidens relativitet og ragnarok 
 
 
 
Martel, Yann: Pi's liv 
People's Press, 2012. - 324 sider 
Da Pi er seksten beslutter hans forældre at emigrere fra Indien til 
Canada med deres zoologiske have. Men fragtskibet forliser, og i 
227 dage deler Pi redningsbåd, rationer og tanker med den 200 
kg tunge bengalske tiger Richard Parker. 
 
 
 
Modiano, Patrick: Askeblomster 
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 138 sider 
Roman fra Paris, hvor byen og dens bygninger giver anledning til 
en strøm af fortællinger og erindringsglimt, som kredser om 
identitet, forsvinden, søgen og tab. 
 
 

 


