
Claude Simon: Georgica 
Gyldendal, 1983.  317 sider  

I tre forskellige tidsaldre, den franske revolution, den spanske 
borgerkrig og den 2. verdenskrig, oplever tre personer begivenhe-
der, der synes at være gentagelser af hinanden. 

Uwe Tellkamp: Tårnet
Gyldendal, 2010. 841 sider  
 
Familien Hoffmann bor i 1980’erne i Dresdens villakvarter 
Tårnet. Sønnen Christian må, for at blive læge, være fem år i 
hæren. Systemet synger på sidste vers, og varemangel, bolignød 
og udspionering er hverdagskost. Romanen slutter med murens 
fald i 1989.

Tahar Ben Jelloun: Det arabiske forår
Per Kofod, 2011. 128 sider

Topaktuel udgivelse om den nuværende (2011) situation i Mel-
lemøsten. Bogen er i to dele, essayet Gnisten og Med ilden.
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Alaa Al Aswany: Chicago 
Hr. Ferdinand, 2009. 332 sider  

En række studerende fra Egypten har fået stipendier til at studere 
i Chicago, hvor der også er et par egyptiske professorer og andre 
undervisere, der på forskellig vis er marginaliserede. Egyptisk po-
litik og efterretningsvæsenets lange arme er hele tiden en farlig 
understrøm. 

Bernardo Atxaga: Harmonikaspillerens søn 
Samleren, 2007. 421 sider  

David skal dø i sit eksil i Californien. Hans gamle ven Joseba 
opsøger ham, og de to venner mindes deres ungdom i Basker-
landet, et væv af historier og fortællinger set gennem en gruppe 
unge menneskers oplevelser, som blandt andet fører flere af dem 
ind i ETA. 

Michail Bulgakov: Den hvide garde
Hovedland, 2010. 419 sider  
 
For de tre voksne Turbin-søskende er kaos og borgerkrig hverdag 
i Ukraines hovedstad Kiev i årene efter 1. verdenskrig og frem til 
bolsjevikkernes magtovertagelse i 1920. De tre søskende hjælper 
og støtter hinanden med et illusorisk håb om at genoprette den 
tidligere tids ro og orden. 

Régine Deforges: Cuba libre!
Per Kofod, 1999. 308 sider 

Lea fortsætter sine dramatiske, sanselige og farefulde eventyr, 
denne gang i perioden 1955-59 på Cuba som medspiller i revolu-
tionen, mens hendes mand Francois hjælper de Gaulle i Algeriet. 

Inge Eriksen: Victoria og verdensrevolutionen
Gyldendal, 2006. 730 sider 

Roman om revolutionen i et fiktivt sydamerikansk land. Hoved-
personen Victoria følges fra de revolutionære gruppers start over 
magtovertagelsen til opbygningen af de nye samfund. 

Don DeLillo: Den faldende mand 
Lindhardt og Ringhof, 2008. 238 sider   

Et bevægende vidnesbyrd om 9/11, den største katastrofe i 
USA’s moderne historie, således som den opleves af en ganske 
almindelig New Yorker midt i begivenhedernes centrum og om 
konsekvenserne for ham og hans familie i dagene og årene efter. 

Steven Galloway: Cellisten fra Sarajevo 
Cicero, 2008. 239 sider 

Roman om en by og dens indbyggere i krig. Under belejringen 
af Sarajevo i 1992 sidder en cellist dag efter dag foran sit hus og 
spiller i protest mod grusomhederne. Han er et oplagt mål for 
snigskytterne i bjergene rundt om byen, men han ved ikke, at en 
kvindelig skarpskytte holder øje med ham for at holde ham i live.

Birgithe Kosovic: Det dobbelte land 
Gyldendal, 2010. 252 sider 

I en række erindringsglimt genoplever Milovan sit eget liv og de 
valg, han har truffet, som er tæt forbundet med hans egen og 
slægtens historie, og dermed også Jugoslaviens historie i det 20. 
århundrede, helt frem til borgerkrigen i 1991.
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