
Proulx, E. Annie: Sidste nyt fra havnen 

Centrum, 2002. - 375 sider 

Roman fra Newfoundland i Canada om en arbejdsløs journalist, 

der efter at hans kone er død, vender tilbage til sit barndoms-

hjem med sine to små piger og sin excentriske tante. 

 

 

 
 

 

Sorokin, Vladimir: Snestormen 

Vandkunsten, 2012. - 158 sider 

Den russiske læge Garin må frem til en øde landsby med pestvac-

cine, men farer sammen med sin kusk vild i en snestorm, der by-

der på både fristelser og farer i en sær blanding af fortid og frem-

tid - en retrofremtid i 2030'erne. 
 

 

 

 

Vann, David: Caribou Island 

Gyldendal, 2011. - 303 sider 

Gary og Irene burde have det fint, han er succesrig tandlæge i en 

lille by i Alaska, de bor godt. Men så vil Gary selv bygge en bjæl-

kehytte på en svært tilgængelig ø. Alt falder fra hinanden, også 

bjælkehytten. 

 

 

 
99.4 Herzog, Werner 

Herzog, Werner: Om at gå i is 

C&K,  2014. - 167 sider 

En personlig pilgrimsrejse og dannelsestur af filminstruktøren 

Werner Herzog (f. 1942), hvor han i 1974 gik fra München til Paris i 

isnende kulde uden forudgående træning for at opsøge sin store 

forbillede den tysk-franske filmkritiker, -historiker og forfatter 

Lotte Eisner pga. hendes alvorlige sygdom. 
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Jacobsen, Roy: De usynlige 

Rosinante, 2014. - 215 sider 

Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i Nordnorge, hvor naturen 

råder, og hvor der skal arbejdes hårdt for eksistensen. 

 

 

 

 
 

Jón Kalman Stefánsson: Himmerige og helvede 

Batzer & Co, 2010. - 210 sider 

En poetisk skæbnefortælling om naturens kræfter og livets store 

spørgsmål. Historien foregår for hundrede år siden på vestkysten 

af Island på en isoleret fiskeplads inde i en lille fjord omgivet af 

høje fjelde. Drengen og hans ven Bardur ror sammen med fire 

andre mænd ud i en åben fiskebåd en mørk og iskold martsnat 

for at fiske torsk langt ude på fjorden. 

 

 
Larsson, Åsa: Som offer til Molok 

Modtryk, 2012. - 364 sider 

I Kiruna findes en ældre kvinde brutalt dræbt. For år tilbage blev 

hendes farmor også myrdet. Er der en sammenhæng mellem de 

to dødsfald? Rebecka Martinsson efterforsker det aktuelle mord 

og graver sig bagud. 

 

 
 

Leine, Kim: Profeterne i Evighedsfjorden 

Gyldendal, 2012. - 525 sider 

Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 til Suk-

kertoppen i Grønland for at missionere. Mange voldsomme ople-

velser venter ham, og efterhånden geråder han i tvivl om sig selv 

og sit virke. 

 

Is og kulde 

Liksom, Rosa: Kupé nr. 6 

Tiderne Skifter, 2013. - 205 sider 

En ung, finsk kvinde og en midaldrende russer kører i samme 

kupé med tog gennem det iskolde Sovjet i midten af 1980'erne. 

Den lange rejse fører dem gennem mange fortællinger og et land 

på sammenbruddets rand. 

 

 

 

 
Lundberg, Ulla-Lena: Is 

Gyldendal, 2013. - 370 sider 

En ung præst og hans lille familie kommer i 1946 til den yderste 

skærgård i Ålandsøerne, hvor han har fået embede. De lever i 

ægteskabelige lykke, men så brister isen, og alt er pludselig 

ulykke. 

 

 

 
Mondrup, Iben: Godhavn 

Gyldendal, 2014. - 263 sider 

Tre danske søskende vokser op i Grønland i 1970'erne. Venska-

ber og naturen betyder meget for dem, og efterhånden også det 

andet køn. 

 

 

 

 
Pasternak, Boris: Doktor Zivàgo 

Gyldendal, 2008. - 600 sider 

Roman om en mand og hans skæbne, hans kærlighedsoplevel-

ser, sejre og nederlag i Rusland i tiden 1900-1930. 

 

 

 

 


