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Indtast søgeord  

Nyhed

Her er årets 10 bedste udenlandske bøger
Af :Jens Andersen, litteraturredaktør 16. dec. 2012 | Bøger

Berlingskes litteraturredaktør Jens Andersen præsenterer her årets 10 bedste udenlandske
bogudgivelser.

1. Jennifer Egan:
»Tæskeholdet banker på« (Klim)

Elegant, eksperimenterende roman, der former sig som episodiske nedslag med stor novelleagtig styrke i
en række udvalgte menneskers liv. Her dyrkes den tabte ungdom og alle er på vild, panisk flugt fra
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alderdommen. Hjerteskærende, morsomt og musikalsk.

2. Michel Houllebecq:
»Kortet og landskabet« (Rosinante) 

Fransk litteraturs dumme svin har skrevet endnu en fremragende roman. Faktisk den bedste nogensinde.
Med samtidsrelevante problemstillinger og virkelige karakterer fortælles en grundlæggende pessimistisk
historie, hvor resignationen synes at være den eneste udvej.

3. Eugen Ruge:
»I tider med aftagende lys« (Batzer & Co) 

Stærkt underholdende og tankevækkende tysk slægtsroman om fire generationer op gennem det 20.
århundrede, der også bliver en hudfletning af DDR som politisk og åndelig tilstand. Stor episk digtning,
der griber og fastholder menneskene i tidens strøm.

4. Åsa Larsson:
»Som offer til molok« (Modtryk)

I sin femte, selvstændige krimi om Rebecka Martinsson, der stadig foretrækker livet i Kiruna-området
frem for kæresten og karrieren i Stockholm, får læseren også en blændende velfortalt historisk roman
med i købet. Ingen skriver mere begavede, poetiske krimier i Norden lige nu.

5. Salman Rushdie:
»Joseph Anton« (Gyldendal) 

Rørende og sublimt turnerede erindringer om og fra et menneske, der blev dødsdømt og forfulgt af
muslimer for at skrive en roman. Kort sagt hele historien om historien om vor tidsalders mest
spektakulære og afgørende kamp for ytringsfrihed inden for kunstens verden.

6. Linn Ullmann:
»Det dyrebare« (Lindhardt og Ringhof)

Der findes næppe én slap sætning i denne indtagende roman om en familie, der bliver offer for sine egne
hemmeligheder. Endnu en smuk tilføjelse til et forfatterskab, der mere og mere minder om de stærkeste
og mest lysende øjeblikke i Ingmar Bergmans filmkunst.

7. Göran Rosenberg:
»Et kort ophold på vejen fra Auschwitz« (Tiderne Skifter)

I et fornemt sprog med store litterære kvaliteter går forfatteren på jagt efter sandheden om sin jødiske
familie i lyset af Holocaust og Sverige i efterkrigstiden. Skildringen gennembrydes gang på gang af en
fortællerstemme, der vil i dialog med sin fars skæbne og giver bogen romankarakter.

8. Tyler Hamilton og Daniel Coyle:
»Det hemmelige løb« (People’s Press)

Den tidligere CSC-cykelrytters selvbiografi er en intens, dramatisk og detaljeret afdækning af sin egen og
hele cykelsportens moralske råddenskab i Lance Armstrong og Bjarne Riis-æraen. Bedre, renere og mere
hudløst ærligt kan sportslitteratur ikke skrives og fortælles.

9. Alice Munro:
»Fjendskab, Venskab og Ægteskab.« (Gyldendal)

Nye livskloge historier fra en af verdens skarpeste novelleforfattere komponeret over en række kvinders
møde med kærligheden i forskellige former, der udløser spørgsmålet: Kunne en anden kærlighed have
været lykkeligere?

10. Haruki Murakami:
»IQ84. Bog 3« (Klim)
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Tredje og afsluttende bind i dette moderne storværk, der udspiller sig i skæbneåret 1984. En dybt
fascinerende kærlighedshistorie i slægt med de store klassikere, centreret omkring to elskende, Tengo og
Amoame, som mere eller mindre ubevidst leder efter hinanden.
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