
Khaled Hosseini: Og bjergene gav genlyd
Cicero, 2013. 445 sider

I landsbyen Shadbagh i 1949 beslutter Saboor at forære sin 
datter Pari væk til familien Wahdati i Kabul. En beslutning der 
får betydning for hele familien i flere generationer.  
Sideløbende følger vi en række andre skæbner gennem tiden  
i Afghanistan, Paris og Californien.

Både Ammy, Susanne og Heidi anbefaler denne skønne, underholdende 
og letlæste familiefortælling.

Helga Flatland: Bliv hvis du kan, rejs hvis du må 
Batzer & Co, 2015. - 237 sider

Tre kammerater melder sig til tjeneste i Afghanistan, og ingen 
af dem vender tilbage til den lille norske bygd i live. Hvorfor  
tog de af sted? Hvad drev dem? Ville de væk fra noget?

”FANTASTISK ROMAN!” Signe

Første del af et stort anlagt norsk samtids- og kollektivværk i tre bind. 
Samhørende: Alle vil hjem, ingen vil tilbage + Der findes ingen helhed.

Lotte Kaa Andersen: Hambros Allé 7-9-13
Turbine, 2015. 291 sider

Line og Kristian bor på én af landets fineste adresser - men  
de er dybt ulykkelige. Det er der flere af de prominente  
indbyggere på Hambros Allé, der er, for krisen kradser også  
her og sætter sine spor i menneskene.

Både Susanne, Ammy og Heidi anbefaler denne realistiske roman der 
giver indblik i en fremmed verden midt i Danmark. 

Christos Tsiolkas: Lussingen
Møller, 2012. 559 sider

Kollektivroman fra Australien hvor 8 personer, der er i familie 
eller er venner, bidrager med hver deres synsvinkel til en historie, 
hvor en lussing udløser en serie konflikter. Samtidig fortælles 
om livet i det multikulturelle land med særlig indblik i de græske 
indvandreres liv.
”Sjovt at være inde i hovedet på forskellige personer der ser 
konflikten udfra egen synsvinkel. Gennemført roman, der dog 
har et groft sprog som kan virke stødende på nogen” Heidi
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Nicole Krauss: 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.

”En stor, stor læseoplevelse, som bør læses mindst to gange 
for at få alle lag med. Velegnet til læseklubber da den rejser 
undren til sidst” Heidi

Hans Kirk: Fiskerne
Gyldendal, 2014 (originaludg. 1928). 393 sider.  

En indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland og brydningerne 
mellem den og den øvrige befolkning.  

Romanen er dansk litteraturs første kollektivroman og har således ikke 
én central hovedperson, men derimod et helt samfund og en gruppe af 
mennesker.  
(Fra  ananlyse af romanen på Litteratursiden.dk)

Per Gammelgaard: Sådan som vi elsker
Jensen & Dalgaard, 2014. 201 sider

Kærlige røntgenbilleder af en lille bys indbyggere. Om skelet-
terne i skabet, sladderen og alt det, der ulmer under den tynde 
fernis. Et på én gang humoristisk, alvorligt og kærligt samtids-
portræt af en gruppe mennesker, der lever, elsker, hader, for- 
agter og elsker endnu mere.

”Sagt på underspillet jysk er romanen ’Sådan som vi elsker’ bestemt ikke 
dum. Sagt på københavnsk er den vildt god!” Maria Sjøqvist, Kristeligt 
Dagblad. 

Bent Haller: Rakkerpakhuset
Samleren, 2009. 340 sider

Kollektivroman med et præcist tidsbillede fra 1950’erne. Den 
foregår i en etageejendom i en lille kystby og i løbet af en forårs- 
søndag, hvor drengene skal spille fodbold mod dem fra Ålevej, 
følger vi alle familierne, og deres historier væves sammen.

”Bent Haller har igen gjort en eminent roman, som denne gang  
introducerer de jævne kår i 1950ernes Danmark. På fuld omgangshøjde 
med ”Den ottende bonde”. Line Hoffgaard, Litteratursiden.dk

Lone Aburas: Den svære toer
Gyldendal, 2011. 170 sider

Kollektivroman om en flok yngre danskere fra de københavn-
ske forstæder. Skildrer det moderne menneskes udfordringer  
i arbejds- og privatlivet.  

”Læste den for nogle år siden og husker en meget sjov og  
finurlig roman med realistiske personer og livet i København.  
Fik jeg nævnt at den er sjov? Grinede meget undervejs.” Heidi

Gerd Rindel: Her sker aldrig noget
Turbine, 2014. 182 sider

Kollektivroman om en lille søvnig stationsby i provinsen i 
1960’erne, hvor livet går sin vante gang og hver passer sit.  
Men under overfladen gemmer der sig mange hemmeligheder 
og sladderen trives i det lille samfund.

”Underfundig og veldrejet bog om livet i en lille provinsby i starten af 
60’erne, hvor der så sandelig sker meget, selv om der bliver sagt det  
modsatte.” Anne Grethe Jacobsen, Litteratursiden.dk

Dea Trier Mørch: Vinterbørn
Gyldendal, 2016 (originaludg. 1978). 291 sider

Romanen følger nogle kvinder på Rigshospitalets føde- 
afdeling og det fællesskab der opstår mellem dem, trods  
deres forskellige baggrund.  

Både Mette, Ammy og Heidi anbefaler denne genudgivelse der tager  
os med tilbage til tiden hvor man måtte ryge cigaretter på fødestuen. 

Anne B. Ragde: Jeg skal gøre dig så lykkelig
Rosinante, 2012. 271 sider

Året er 1965, og vi følger otte familier i stort og småt i en  
boligblok i Trondhjem. Alle holder øje med hinanden, mens de 
drømmer om lykken og deres andel af den stigende velstand.

”Herlig roman der giver et fint tidsbillede af 60’erne. Det er 
hyggeligt og underholdende at komme på besøg i de forskellige 
lejligheder, og møde de forskellige personer” Heidi

heidi anbefaler

susanne anbefaler

heidi anbefaler

susanne anbefaler

METTE anbefaler

heidi anbefaler


