
Listen redigeres af  Lone Eriksen, Odense Centralbibliotek 
 
Du kan se hele listen på Litteratursiden.dk 
Litteratursiden.dk er bibliotekernes website om litteratur 

Obreht, Téa: Tigerens kone  
Gyldendal, 2012. - 371 sider   

Da den unge læge Natalias elskede bedstefar dør, bliver 

det for Natalia en erindringsrejse ind i bedstefarens hi-

storier fra hendes barndom og hans liv under Balkans 

turbulente udvikling fra 2. verdenskrig og frem til Bal-

kan-krigen. 

 
 

Shteyngart, Gary:  

Super sørgelig sand kærlighedshistorie 
Gyldendal, 2011. - 354 sider   

Lenny er 39 og lever i et selvoptaget, ungdomsdyrkende 

fremtids-USA, hvor folks øjeblikstilstand registreres og 

vurderes via minicomputer, et äppärät. Mens Lennys for-

hold til den 22-årige, koreanske Eunice udvikler sig, er 

landet ved at bukke under for den økonomiske krise 

 

 

Stockett, Kathryn: Niceville  
Cicero, 2010. - 407 sider   

Roman fra 1960'ernes Mississippi. Den nye racelov op-

hæver adskillelsen mellem sorte og hvide, meget imod 

de hvides vilje. En gruppe sorte tjenestekvinder fortæller 

deres livshistorier til en bog og bringer sig selv i fare i et 

samfund, som ikke tåler kritik af raceforholdene. 

 

Nyt fra USA 



Akhtar, Ayad: Tavshedens smerte  
Politiken, 2012. - 335 sider   

Splittet mellem sin kulturelle baggrund og det omgiven-

de samfunds kultur i skellet mellem barndommen og 

ungdomslivet, begår Hayat nogle frygtelige fejltagelser, 

der får konsekvenser for ham selv og de mennesker han 

holder af. 

 

 

Block, Stefan Merrill: Stormen udenfor  
Tiderne Skifter, 2011. - 374 sider   

Frederick indlægges på et psykiatrisk hospital i 1960'er-

nes USA efter en episode, hvor han blotter sig for to æl-

dre enker. Hans kone Katharine forsøger at få livet til gå 

videre for deres fire døtre, men tvivlen om Frederick vir-

kelig er syg nager hende. 

 

 

Díaz, Junot:  

Oscar Wao & hans korte og forunderlige liv 
Gyldendal, 2009. - 352 sider   

Sørgmunter historie om den dominikanske Oscar, som 

bor hos sin store familie, altid er forelsket, er katastrofalt 

overvægtig og har ambitioner om at blive den nye Tolki-

en. 

 

 

Eggers, Dave: Hvad er dette hvad  
Borgen, 2008. - 502 sider   

Roman i selvbiografisk form om den sudanesiske flygt-

ning Valentino Achak Deng, der på grund af borgerkri-

gen allerede som barn bliver skilt fra sine forældre og 

drives på flugt. Undervejs møder de både soldater, gue-

rillaer og militser samt vilde dyr, sygdom og sult, men 

forude venter prøvelser af en helt anden art. 

 

15.9  

Foer, Jonathan Safran: Om at spise dyr 
Tiderne Skifter, 2010. - 396 sider   

Forfatteren, som er blevet vegetar, hudfletter det at spise 

animalske produkter og belyser problematikken ud fra 

egne erfaringer, overleverede myter samt undersøgelser 

af dyrs forhold i landbrugs- og kødindustrien. 

 

 

Krauss, Nicole: Det store hus  
Gyldendal, 2012. - 350 sider   

Et overleveret skrivebord bliver bindeleddet mellem fem 

forskellige menneskers fortælling om deres erindring og 

tab på forskellige kontinenter og til forskellige tider op 

gennem 1900-tallet. 

 

 

 

 

Kwok, Jean: Midt imellem  
Bazar, 2011. - 293 sider   

Kim, som er emigreret fra Hongkong, lever et liv midt i 

den amerikanske og den kinesiske kultur. Hun bliver 

nødt til at træffe nogle valg for at nå sine mål, selv om 

det får store konsekvenser for hende. 

 

 

Mengestu, Dinaw: Hvordan man tyder luften  
Tiderne Skifter, 2011. - 317 sider   

Jonas, en ung amerikansk mand af etiopisk afstamning, 

forsøger at finde sammenhæng i sit liv ved at lede efter 

mening i sine forældres historie og mislykkede ægte-

skab. Sandheden flytter sig, jo mere han tænker over det, 

og hans eget ægteskab vakler og vælter, mens han er op-

taget af at finde afklaring. 

 


