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Haruki Murakami
DEN FARVELØSE  
TSUKURU TAZAKIS PILGRIMSåR

Tsukuru Tazaki og Sara Kimotos kærlighedsforhold udvikler sig ikke let og 
problemfrit. Alle den 36-årige Tsukurus gamle venner fra gymnasiet har 
– uvist af hvilken grund – slået hånden af ham, og han kæmper med efter-
virkningerne. Sara foreslår, at Tsukuru tager rundt og besøger dem for at tale 
tingene igennem og forsone sig. Han følger hendes råd og rejser til Nagoya 
og Finland, og det fører til en langsom afdækning af sandheden om, hvorfor 
deres venskaber endte så brat. Men Tsukuru tager også skridt i retning af at 
forny sit forhold til Sara, som har rørt noget dybt i hans væsen.

Haruki Murakamis nyeste roman lægger sig i sporet af den nostalgiske kær-
lighedsroman Norwegian Wood og har ligesom denne slået alle salgsrekor-
der i Japan.
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Jennifer Egan
SE På MIG

Jennifer Egan bragede igennem herhjemme med den prisvindende roman 
Tæskeholdet banker på. Både læsere og anmeldere var begejstrede. Ef-
ter den lille twitter-fortælling Sort boks udkommer nu Egans anden store 
roman på dansk. Se på mig er fra 2001, og da Egan fortsat skriver på sin 
nye roman, har vi valgt at udgive denne nu - og den er ikke kedeligere eller 
mindre intelligent, end hvad vi ellers har set fra hende!

Fotomodellen Charlotte kommer ud for et alvorligt biluheld, ikke et uheld 
af den slags hvor hun kan spadsere ud fra hospitalet næste dag, nej, hele 
hendes smukke ansigt må rekonstrueres med 80 titaniumskruer, og da 
Charlotte kan udskrives, kan ingen genkende hende. Hun får nu chancen for 
at betragte de mennesker og det liv, hun kender, som en spion, ingen ser. 
Og mere eller mindre mod sin vilje bliver hendes chance at udskifte den 
glamourøse modeltilværelse med uhyggelige, men ikke mindre ekspone-
rede opgaver i den grænseløse medieverdenen.

PRISVINDENDE JENNIFER EGANS NYE STORE ROMAN PÅ DANSK

SKøNLITTERATUR    Udkommer oktober



Nickolas Butler
SHOTGUN LOVESONGS

Fire venner mødes igen i deres lille hjemby. Hank bor stadig på hjemegnen og 
er gift med den smukke Beth. Leland tilbringer det meste af sit liv på turné 
som feteret rockstjerne. Ronny er endt som falleret og invalideret rodeohelt, 
og Kip, forretningsmanden blandt dem, skal giftes og har nu inviteret til et 
storslået bryllup. De fire venner lever vidt forskellige liv, men alle længes de 
efter den nærhed, der engang forbandt dem. I løbet af de uger, hvor de igen 
er sammen, genfinder de venskabets dybe bånd og genoplever deres fælles 
fortid, men også en rivaliseren og jalousi – som viser sig at have Beth som det 
betagende midtpunkt. Shotgun Lovesongs er en stor saga, om venskab og 
kærlighed, hjemstavn og drømme – kraftfuld, smuk og uafrystelig.

Amerikanske Nickolas Butler er en ny litterær stjerne, Shotgun Lovesongs har 
høstet fremragende anmeldelser, og filmrettighederne er købt af 20th Century 
Fox. Butler er vokset op i Wisconsin og har gået i skole med Bon Ivers front-
mand, Justin Vernon, som danner forlæg for Leland i bogen.

EN UAFRYSTELIG HISTORIE OM VENSKAB OG 
KÆRLIGHED AF NY LITTERÆR STJERNE

SKøNLITTERATUR    Udkommer oktober

“En bog der giver dig lyst til at ringe til gamle 
venner. En forfatter som får dig til at føle dig 
mere menneskelig, end du troede muligt.”

ROMAN



Hans Keilson
MODSTANDERENS DØD

Hans Keilson flygtede fra Tyskland til Holland i 1936. Han skrev Modstan-
derens død i disse år og gravede manuskriptet ned i en have, og romanen 
udkom først sidst i 50’erne uden den store opmærksomhed. Men i 2010 
udkom både denne og Komedie i mol (Klim 2012) i USA, og begge vakte 
voldsom opmærksomhed. New York Times skrev bl.a.: “Hans Keilson er et 
geni. Læs ham og sæt ham, som jeg har gjort, på listen over verdens  
største forfattere.”

Modstanderens død handler om en ung jødisk mands skrækblandede 
fascination af en navnløs ‘modstander’, som han ser vokse sig stadig mere 
magtfuld i 1930’ernes Tyskland. Det er en hjerteskærende historie om en 
ung jødisk mands fortvivlede forsøg på at finde mening og logik i noget så 
massivt meningsløst og skræmmende som Hitlers forførelse af et folk.

EN ROMAN OM HITLER

SKøNLITTERATUR    Udkommer oktober



Sam Byers
SYGE KØER

Den engelske forfatter Sam Byers første roman er skrevet med et strålende 
overskud og talent. Den spiller på alle strenge fra det sjove og satiriske til 
det dybt rørende i sin beskrivelse af kærlighed, ensomhed og uhæmmet 
narcissisme i en generation, der er optaget af sig selv, men også søger 
bekræftelse og kærlighed. At der huserer en sær kvæglidelse i baggrunden, 
gør ikke historien ringere.

Sam Byers, der arbejder som anmelder for  bl.a. The Timers Literacy Sup-
plememt, har vovet pelsen og selv skrevet en roman - en bog, som både 
får strålende anmeldelser og er blevet valgt som en af de bedste debuter 
af den store engelske boghandlerkæde Waterstones.

EN SKøN ROMAN OM KÆRLIGHED OG SKRANTENDE KVÆG

SKøNLITTERATUR    Udkommer november



Tom McCarthy
C

C er Tom McCarthys tredje roman og hans første på dansk. Den bevæger 
sig rundt i Europa i de første årtier i det 20. århundrede. Hovedpersonen er 
Serge Carrefax, hvis forstyrrede opvækst sender ham på flugt hjemmefra og 
ud i Europa. Fra en bøhmisk kurby til tjeneste som radiooperatør under før-
ste verdenskrig, via en tysk krigsfangelejr til et medtaget London og videre 
til egyptiske gravsteder følger vi Serges liv, som er tæt sammenvævet med 
den spirende moderne tidsalder. C er både en fascinerende skildring af en 
menneskeskæbne og en original fremstilling af en opbrudstid.

Den engelske forfatter bor og arbejder i London og har tidligere skrevet 
både romaner og bøger, om blandt andet den hemmelige litteratur i Tin Tin 
og om ekskrementers betydning i James Joyces værker.

BOOKERFAVORIT OM EUROPA I EN OPBRUDSTID

SKøNLITTERATUR    Udkommer november



KRIMIPERLE AF FORFATTEREN  
BAG HBO-SUCCESEN ‘TRUE DETECTIVE’

Nic Pizzolatto
GALVESTON

Galveston er en perle af en krimifortælling skrevet af manden, der skaber og 
producerer den internationalt berømmede HBO-serie True Detective. Det er 
en mørk, men også livsbekræftende roman om det usandsynlige venskab 
mellem en dødsdømt gangsterhåndlanger og en ung kvinde, der har fået en 
usædvanlig hård start i livet.

De to møder hinanden, den dag Ray Cady har fået at vide, at han har uhelbre-
delig lungekræft. Samme dag skyder han sig ud af et baghold, der er sat op 
af hans egen boss, og som det ikke var meningen, han skulle overleve. Den 
eneste anden, der overlever skyderiet er den unge prostituerede Rocky. Rocky 
og Ray flygter sammen i en gammel pickup med retning mod Galveston, 
Texas. Men også med retning direkte ind i begges fortid og mod en meget uvis 
fremtid.

KRIMI/SPÆNDING    Udkommer oktober



Dennis Lehane
UNDER BORDET

Marvs bar er en dropbar, hvor mafiaen dropper sorte penge og varme varer 
til senere afhentning. I baren arbejder Bob. Han er i modsætning til Marv en 
flink fyr.

Kun en tåbe ville finde på at røve en bar, hvor New Englands hårdeste 
gangstere gør forretning, og historien skydes i gang med høj kaliber, da 
to tåber faktisk røver Marvs bar. Der går ikke lang tid, før dele af den ene 
røver dukker op i en gyde, og en nysgerrig politimand begynder at stille 
spørgsmål.

Dennis Lehane er bl.a. forfatter til Mystic River og Shutter Island og med-
forfatter til tv-serierne Boardwalk Empire og The Wire. Han har vundet 
flere priser heriblandt Shamus Award, Writers Guild of America Award og 
The  Edgar Award. The Drop, som er den amerikanske originaltitel, er netop 
filmatiseret med James Gandolfini (Sopranos), Tom Hardy (Inception) og 
Noomi Rapace (Mænd der hader kvinder) i hovedrollerne. Filmen får ameri-
kansk premiere i september 2014.

ROMANEN BAG FILMEN  
HVOR JAMES GANDOLFINI SPILLER SIN SIDSTE ROLLE

KRIMI/SPÆNDING    Udkommer november



NY HISTORISK KRIMI FRA MARTIN JENSENS  
UNDERHOLDENDE PEN

Martin Jensen
æRENS åG

Halfdan er af kong Knud sendt ud på en ny opgave under påskud af at 
overbringe en gave fra kongen til Winston Tegner: Halfdan skal opsnuse 
alt, hvad han kan, om jarl Godwin. Halfdan glæder sig til at gense Winston 
og Alfilda, men samtidig med hans ankomst sker der et mord i klostret. 
Den unge novice Wilona findes kvalt på sit kammer, og abbedissen beder 
de to venner om at påtage sig opgaven med opklaringen, som besværlig-
gøres af, at jarl Godwin ikke ser med milde øjne på, at ‘Kongens Hunde’ 
stiller for mange spørgsmål i hans jarledømme. Den myrdede novice var 
stormandsdatter, men hvorfor tøvede hun med at give sig hen til Vor 
Herre? Hvad var det for en mandsperson, som opsøgte hende i det skjulte, 
kort tid før hun blev myrdet? En hemmelig tilbeder eller …? 

Ærens åg er sjette bog i Martins Jensens serie om Winston, Halfdan og 
Alfilda, der er solgt til oversættelse i flere lande, og som på kort tid er 
blevet en Amazon bestseller.

KRIMI/SPÆNDING    Udkommer oktober



Jonathan Holt
UHYRLIGHEDEN

Vi lancerer den anmelderroste engelske forfatter Jonathan Holt med  
første bind af hans trilogi Carnivia. Den er udkommet i en lang række lande, 
blandt andet i Italien, hvor den foregår, og hvor den strøg direkte ind på 
bestsellerlisten.

En kvinde, der iklæder sig præstedragt, bliver betegnet som en ‘uhyrlighed’ 
i Vatikanet. En iskold morgen finder man netop sådan en uhyrlighed på 
trapperne til Santa Maria delle Salute i Venedig. En druknet kvinde klædt i 
ornat. Hun har en speciel tatovering på sit ene håndled, og carabinieri Kat 
Tapo får dermed endelig en drabssag at arbejde med. Men med nogle  
ganske anderledes uhyggelige og dødsensfarlige spilleregler – både i  
virkelighedens Venedig og i det virtuelle: computerspillet Carnivia.

NY THRILLER-SERIE OM DET VIRKELIGE  
OG DET VIRTUELLE VENEDIG

KRIMI/SPÆNDING    Udkommer september



Naomi Klein
INTET BLIVER SOM FØR
- KLIMA MOD KAPITALISME

Den canadiske bestsellerforfatter Naomi Klein, der fik et veritabelt verdens-
hit med bogen Chokdoktrinen fra 2008, har nu skrevet endnu en bog, der 
skaber en tvingende nødvendig debat i verdenssamfundet. Den nye bog 
tager fat på det umulige i at bekæmpe de truende globale klimaforandringer, 
så længe vi fastholder en utæmmet markedsøkonomi og tillader vaklende 
politiske systemer. Klein gennemgår punkt for punkt, hvorfor og hvordan vi 
er kommet under et stærkt pres om at nytænke vores økonomiske struktu-
rer og vores politiske systemer for at kunne imødegå de klima forandringer, 
der er på vej, og som vil forandre alting inden for en overskuelig fremtid.

Kort sagt: Enten gennemfører vi radikale forandringer, eller også rammes vi 
af dem. Status quo er ikke længere en mulighed.

NAOMIS KLEINS FøRSTE BOG SIDEN ‘CHOKDOKTRINEN’

bliver
intet
som
før
FAGLITTERATUR    Udkommer november



David Foster Wallace
DETTE ER VAND

David Foster Wallaces værker omtales ofte som amerikanske nyklassikere, 
når vi taler amerikansk kultur i de seneste 50 år. Og – han er aldrig tidligere 
oversat til dansk! Hans essays har haft enorm betydning for en hel forfatter-
generation, der tæller navne som Jonathan Franzen, Rick Moody, Dave 
Eggers og Zadie Smith.

Foster Wallace genindfører den enkle alvor, de seriøse refleksioner og 
den knugende patos, som altid har været en fast bestanddel af den “store 
litteratur”. Men hos David Foster Wallace og hans forfatterfans forenes 
disse alvorlige og eksistentielle sider med lavkomik, så tårerne kan trille af 
både gråd og latter. 

MODERNE AMERIKANSK LITTERATUR

FAGLITTERATUR    Udkommer august

David Foster Wallace begik selvmord i 2008 i en alder af blot 
46 år. Inden da havde han med romanen Infinite Jest etableret 
sig som det vigtigste skønlitterære navn i sin generation. 

Sideløbende med sine romaner og noveller skrev Wallace 
gennem hele karrieren essays og journalistiske reportager. 
Disse tekster er helt anderledes tilgængelige end hans litte-
rære eksperimenter, og de er blevet læst bredt og har haft en 
kolossal indflydelse på forfattergenerationen, der tæller blandt 
andre Jonathan Franzen, Dave Eggers og Zadie Smith.

Det mest kendte essay, ‘Noget muligvis sjovt, jeg sikkert al-
drig vil gøre igen’, er en rasende underholdende skildring af 
Wallaces oplevelser under et luksuskrydstogt i Caribien. Her 
tegnes et på én gang morsomt og forstemmende portræt af 
en amerikansk forlystelsesindustri, hvor man ikke bare har 
mulighed for, men nærmest er tvunget til at have det sjovt. 
Med i bogen er også en berømt tekst om tennisgeniet Roger 
Federer, en reportage fra John McCains kampagne for at blive 
republikanernes præsidentkandidat i 2000, Wallaces indædte 
opgør med den litterære postmodernisme samt titelessayet, 
som er en slags kondenseret udtryk for den måske vigtigste 
essens, man kan uddrage af Wallaces forfatterskab: en opfor-
dring til, at vi sætter os ud over vores solipsistiske og søvn-
gængeragtige standardindstilling, hvor vi er centrum i vores 
egen lille verden, og i stedet forholder os nysgerrigt, åbent og 
empatisk til vores omverden og medmennesker.

DavID FoStER WallaCE (1962-2008) er mest 
kendt for kæmperomanen Infinite Jest, men har 
også skrevet to andre romaner, The Broom of the 
System og den posthumt udgivne The Pale King. 
Herudover er der udkommet tre novellesam-
linger og tre essaysamlinger. teksterne i denne 
udgivelse stammer fra sidstnævnte samlinger og 
har tidligere været bragt i centrale tidsskrifter og 
aviser, bl.a. Esquire, Harper’s og The New Yorker.

9 788779 559264

ISBN 978 87 7955 926 4
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“Wallace kan være trist,  
morsom, dum, hjerteskærende 
og absurd med samme lethed –
og det hele endda på én gang.”

New York Times
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“Der er noget ved et massemarkeds-
luksuskrydstogt, som er ubeskrivelig 
sørgeligt. Som de fleste andre ube-
skriveligt sørgelige ting er det utro-
lig svært at fastholde og har yderst 
komplicerede årsager, mens virknin-
gen er ganske enkel: om bord på 
Nadir − især om aftenen, når skibets 
strukturerede underholdning og om-
sorg holdt op, og den festlige larm 
forstummede − blev jeg grebet af 
fortvivlelse. ordet fortvivlelse er for 
længst forslidt og banaliseret, men det 
er et alvorligt ord, og jeg bruger det i 
alvor. For mig betegner det en simpel 
blanding − en besynderlig længsel 
efter døden kombineret med en knu-
gende fornemmelse af, hvor lille og 
ubetydelig jeg er, en følelse, der kom-
mer til udtryk som frygt for døden. 
Den ligger måske tæt op ad det, man 
kalder skræk eller angst. Men det er 
alligevel ikke den samme følelse. Det 
er snarere en trang til at dø for at 
blive fri for den uudholdelige følelse 
af at erkende, at man er lille og ube-
tydelig og uden den ringeste tvivl er 
forudbestemt til at dø. Det er trangen 
til at springe over bord.”

− Uddrag fra ‘Noget muligvis sjovt, 
jeg sikkert aldrig vil gøre igen’.



NY FILOSOFISK KLASSIKER UDKOMMER PÅ DANSK

Giorgio Agamben
HOMO SACER
– DEN SUVERÆNE MAGT OG DET NØGNE LIV

Giorgio Agamben er en af vor tids vigtigste og mest originale filosoffer. 
Hans arbejde er baseret på en nytænkning af klassiske traditioner inden 
for filosofi og retorik, senantikkens filosofi, kristen teologi og moderne 
filosofi. Agamben går derfra videre og forbinder tænkning med konkrete 
etisk-politiske konklusioner om samfundets tilstand i dag.

Nu udkommer Agambens hovedværk, Homo sacer – den suveræne magt 
og det nøgne liv, endelig på dansk. I værket sigter Agamben mod at 
knytte spørgsmålet om potentialitet og magt til politisk og social etik i en 
verden, hvor netop etik har mistet sin forhenværende religiøse, metafysi-
ske og kulturelle forankring.

FAGLITTERATUR    Udkommer december



Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen
ANGSTEN FOR OPDRAGELSE

ER VI BANGE FOR AT OPDRAGE VORES BøRN?

Bogens forfattere taler for, at vi skal turde at op-
drage – ikke kun i det nære og private, men også 
i den bredere, samfundsmæssig forstand: vok-
sende sociale og økonomiske skel, alarmerende 
miljøproblemer og tilspidsede kulturkonflikter 
gør det helt nødvendigt at trodse forlegenheden 
ved opdragelsesbegrebet og tale om, hvordan vi 
opdrager børn og unge. 

Bogen går tæt på relationerne mellem forældre 
og børn, lærere og elever i et samfundsetisk 
perspektiv og viser, hvordan vi kan tydeliggøre 
rollerne og gå aktivt ind i opdragelsen og dannel-
sen af vores børn.

FAGLITTERATUR    Udkommer oktober



ENESTÅENDE OG OVERRASKENDE BESTSELLER  
OM AT MISTE EN ELSKET

Arno Geiger
DEN GAMLE KONGE I SIT EKSIL

Bogen følger forfatteren og hans fars samvær fra faderens begyndende 
demens og til enden, døden. Beretningen bevarer respekten og kærlig-
heden til faderen, men fortæller alligevel om absurditeten, de vanvittige 
dialoger og de utroligt vanskelige problemer, pårørende står over for, når 
et elsket menneske forandrer sig for øjnene af en.

Bogen blev i Tyskland en bestseller af den enestående og overraskende 
slags, der falder uden for de velkendte bestsellergenrer. Geiger har siden 
holdt foredrag på foredrag og mødt nogle af de mange læsere, der er 
blevet dybt berørt af bogen.

FAGLITTERATUR    Udkommer oktober



Diogo Mainardi
FALDET

Diogo Mainardi er en populær brasiliansk forfatter, journalist og tv-kom-
mentator, som i denne rørende bog beskriver sit forhold til sønnen Tito, 
der blev født under dramatiske omstændigheder med spastisk lammelse 
til følge.

I 424 små tekster – svarende til det antal skridt, Tito under stort besvær 
tager på sin vandring rundt i Venedig sammen med faderen – blandes 
erindringer fra familiens liv med filosofiske refleksioner inspireret af kul-
turpersonligheder fra Marcel Proust til Neil Young. Gennem beskrivelsen af 
en fars kærlighed til sin søn siger bogen os noget vigtigt om, hvad det vil 
sige at være menneske, og hvad det vil sige at være lykkelig. Intet mindre.

MED FAR OG SøN PÅ VANDRING

FAGLITTERATUR    Udkommer november



KVINDER OG VIN
– FRA NYTTIG VIDEN TIL SUND NYDELSE

Kvinder og vin er den første bog, som kommer rundt 
om både nydelsen af vin, fakta om vin og sammen-
hængen mellem vin og helbred − altsammen set ud 
fra den kvindelige vindrikkers perspektiv. Med bo-
gen kan læseren blive vinkender med mere fokus på 
nydelse end på fransk terminologi. Forfatterne viser, 
hvordan vi kan finde − og huske − den vin, vi bedst 
kan lide, og de fortæller, hvorfor kvinder fra naturens 
hånd er gode til at smage vin. Bogen er spækket med 
inspirerede viden om vinens sundhedsfremmende 
virkning, om forskellen mellem økologiske og almin-
delige vine, om hvordan druernes fenoler kan beskyt-
te huden mod ældning − og meget mere.

KVINDER STILLER ANDRE SPøRGSMÅL OM VIN END MÆND

FAGLITTERATUR    Udkommer november

Erik Skovenborg og Malene Smidt Hertz

Malene Smidt Hertz er ønolog, sommelier og vinkyper og den første og eneste kvinde 
optaget i Vinkyperforeningen af 1884. Hun er tidligere direktør for Kjær & Sommerfeldt og 
nu ejer af Rundt om Vin og desuden tilknyttet ekspert bl.a. i Go’Morgen Danmark på TV2. 
Erik Skovenborg er læge og fast vinanmelder i Søndagsavisen samt skribent ved Vinbladet, 
Vinforum og World of Fine Wine. Skovenborg er desuden medstifter af Scandinavian Medical 
Alcohol Board og forfatter til bogen Vin og helbred.

Af

Malene Smidt Hertz   
&  Erik Skovenborg

forlaget klim

- frA nyttig vidEn til Sund nydElSE

Kvinderogvin


