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Richardt Beck, Hanne: Om så det gælder  
Gyldendal, 2008. - 453 sider. 

Søskendeparret Viggo og Vita med den socialdemokrati-

ske baggrund flytter i 1933 fra Nørrebro til Brønshøj, 

hvor de møder rigmandssønnen Max. I 1940'erne går 

Vita og Max ind i det illegale arbejde med fatale følger. 

 

 

 

Ulitskaja, Ljudmila: Kvinders løgne 
Gyldendal, 2007. - 219 sider   

Seks fortællinger om kvinden Zjenjas liv. Fra ung til 

gammel, med venner og især veninder. Grundtemaet er 

de små, kvindelige løgne, hvide, uskyldige og underhol-

dende og ganske uundværlige for Zjenja og hendes ven-

inder. 

 

 

 

Uri, Helene: Honningtunger  
Klim, 2006. - 254 sider   

Fire piger i midten af trediverne holder "syklub" hos hin-

anden med god mad og drikke og samtaler om alt. Udad-

til pænt og hyggeligt, men alle har alligevel de ond-

skabsfulde ord lige på tungen. 

 

Venskaber 



Barnes, Julian: Når noget slutter 
Tiderne Skifter, 2011. - 167 sider   

Den midaldrende Tony arver en dagbog, som blev skre-

vet for 40 år siden af vennen Adrian, der begik selv-

mord. Mens Tony venter på at modtage arven, hvirvles 

hans tanker ind i fortiden, og kendsgerningerne, som han 

måske slet ikke husker så præcist, begynder at rumstere. 

 

 

Holm, Benn Q.: Byen og øen  
Lindhardt og Ringhof, 2011. - 471 sider   

Gennem fem hovedpersoner gives et kollektivt tidsbille-

de på de seneste tre årtier fra 80'erne og ind i 00'erne. 

Hovedpersonerne, som er gamle gymnasie- og studie-

kammerater, er typiske arketyper fra de tre årtier. Man 

møder bl.a. punkeren, yuppien og den frigjorte teenager.  

 

 

Husum, Lars: Jeg er en hær 
Gyldendal, 2010. - 302 sider   

Soldaten Jacob bliver forelsket i den livsglade Lone, der 

har et barn fra et tidligere forhold. Men Jacobs arbejde 

som professionel soldat tester både psyken og forholdet. 

For hvordan kan man passe på dem man elsker i Dan-

mark, når mennesker man prøver at hjælpe i et andet 

land ønsker en død? 

 

 

Jacobsen, Roy: Vidunderbarn  
Rosinante, 2010. - 238 sider   

Varm og sørgmunter fortælling fra Oslo om den 11-12 

årige dreng Finn, hvis ellers så trygge liv alene sammen 

med sin mor får flere og flere sprækker, da Finn pludse-

lig får en halvlillesøster, som tillige flytter ind. 

 

 

Jensen, Martin: En fremmed klippe 
Klim, 2012. - 210 sider   

Historisk roman fra Wales 1848. I en midtwalisisk by 

vokser en forældreløs 14-årig dreng op hos sin moster og 

onkel. En kort sommer forandrer hans liv sig for altid da 

han knytter venskab til en elefantpasser og elefanten Ve-

ra. 

 

 

Kirkskov, Morten: Kapgang  
Gyldendal, 2010. - 279 sider   

Martins mor er lige død, kort før han skulle konfirmeres. 

Han sørger, er forvirret over voksenverdenen og sin egen 

spirende seksualitet, for han finder både veninden Kristi-

ne og vennen Kim tiltrækkende. 

 

 

Lethem, Jonathan: Ensomhedens fæstning  
Klim, 2007. - 518 sider   

Dylan og Mingus vokser op i den fattigste del af Brook-

lyn i 1970'erne og bliver venner, men Dylan er hvid og 

Mingus er sort, og deres venskab er ikke nemt. De lever 

livet på gaden, men fanges af tiltagende misbrug, så da 

de er omkring 40, sidder den ene i fængsel, og den anden 

er i gang med en karriere som musikjournalist. 

 

 

Renberg, Tore: Mig og Yngve  
Batzer & Co, 2009. - 427 sider   

Den 30-årige Jarle vender tilbage til barndomsbyen Sta-

vanger og genoplever nogle turbulente måneder i 2. 

gymnasieklasse.. Han var tryg med venner, verdensan-

skuelse og veninde, da en ny dreng begyndte på skolen, 

og Jarle måtte erkende, at han var forelsket. 

 


