Læs 1 klassiker

Danske klassikere:
Bang, Herman
Ved vejen
Skildring af en stationsforstanderindes korte
og bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille
stationsby i slutningen af 1800-tallet.

Branner, H. C.
Legetøj
Skildring af et københavnsk legetøjsfirma og
de mennesker, som arbejder der.

48.478
Blixen, Karen
Den afrikanske farm
Om livet på Karen Blixens kaffefarm i Kenya,
hvor hun opholdt sig fra 1914-1931.

Ditlevsen, Tove
Barndommens gade
En københavnsk baggårdspiges barndom og
tidligste ungdom i 1930'erne, da hun forgæves stræber bort fra barndomsmiljøet.
Hansen, Martin A.

Løgneren
En lærer på en lille dansk ø gør i nogle dagbogsoptegnelser op med sit eget liv og sit
forhold til øens befolkning.

Jacobsen, J. P.
Fru Marie Grubbe

Jensen, Johannes V.
Kongens fald
Tidsbillede fra Christian II's dage belyst gennem den fallerede student Mikkel Thøgersens omtumlede skæbne.

Kirk, Hans
Fiskerne
En indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland
og brydningerne mellem den og den øvrige
befolkning.

Kristensen, Tom
Hærværk
Psykologisk roman fra mellemkrigstidens
København om den fallerede digter Ole
Jastrau, der holder sig oppe ved at anmelde
kunst i Dagbladet. Hans egen inspiration er
brændt ud, og fornemmelsen af tomhed og
desillusion tager til.

Nexø, Martin Andersen
Pelle Erobreren
Bind 1.: Barndom; Læreår
Bind 2: Den store kamp; Gryet
Om arbejderbevægelsens opkomst og udvikling i Danmark fra slutningen af 1800-tallet
skildret gennem en proletardrengs opvækst.

Pontoppidan, Henrik
Lykke-Per

Jacobsen, J. P.
Niels Lyhne

Udviklingsroman fra 1863 til omkring 1900
om den jyske præstesøn Per Sidenius' søgen
efter det lykkelige liv. Efter en svær opvækst
i det religiøse hjem vælger Per i protest at
studere til ingeniør i København og kappe
enhver forbindelse til familien. I hovedstaden
kaster han sig derefter ud i livet som åbner
sig i alle dets afskygninger og møder kærlighedens mange ansigter

Niels Lyhne, hvis skæbne følges fra fødsel til
død, er det sidste skud på en skrøbelig stamme.

Rifbjerg, Klaus
Den kroniske uskyld

Historisk roman fra det 17. århundrede. Bogen skildrer adelskvinden Marie Grubbe
(1643-1718), der socialt set går til bunds for
sin kærligheds skyld.

Om to københavnske drenges forelskelser,

pubertetsproblemer og gymnasieverden og
om deres opvågnen fra uskyldsdrenge-årene
til de voksnes brutale verden.

Fitzgerald, F. Scott
Den store Gatsby

Austen, Jane
Stolthed og fordom

Den formidabelt rige og mystiske Gatsby's
forsøg på at købe sin elskedes kærlighed
afslører både rigdommens magt og afmagt,
samtidig med at bogen skildrer den hektiske
jazzalder i 1920'ernes USA.

Engelsk herregårdsroman fra Hertfordshire
omkring år 1800 om trængler og glæder i en
familie med fem giftefærdige døtre.

Flaubert, Gustave
Madame Bovary

Udenlandske klassikere:

Brontë, Charlotte
Jane Eyre
Kærligheds- og dannelsesroman om Jane
Eyre, en fattig og forældreløs pige, som efter
en barsk opvækst bliver guvernante på et
gods, hvor hun får brug for alt, hvad hun har
af klogskab, uafhængighed og mod i sin
komplicerede kærlighed til godsejeren.

Dickens, Charles
David Copperfield
David ser tilbage på en barsk tilværelse i den
største elendighed. Heldivis møder han gode
mennesker undervejs , som hjælper ham på
vej gennem livet. Til sidst finde han sit kald
som forfatter og falder til ro i ægteskabet
med barndomsveninden Agnes.

Dumas, Alexandre
Greven af Monte Cristo
En fransk sømand bliver uskyldigt dømt for
en forbrydelse. Efter 20 års fangenskab lykkes det ham at flygte, og han sætter alt ind
på at hævne sig på sine fjender.

Eliot, George
Middlemarch
Roman om livet i den engelske provins, især
for en ung kvinde som ikke helt synes, det er
nok bare at se godt ud, ikke at tænke selv og
være manden underdanig.

En fransk provinsfrue går moralsk til grunde
ved sin trang til romantik og dagdrømmeri.

James, Henry
Skruen strammes
Psykologisk gyser om en yngre kvindes grufulde oplevelser på et afsidesliggende engelsk gods som guvernante for to forældreløse børn. Er hun blot en neurotisk gammeljomfru, eller er børnene ufattelig onde.

Joyce, James
Ulysses
Roman der foregår den 16. juni 1904 i Dublin og afspejler nogle få menneskers liv og
tanker.

Kerouac, Jack
Vejene
Generationsroman om to beatniks' oplevelser som vagabonder på de amerikanske landeveje.

Mann, Thomas
Buddenbrooks
Lybecker-patricierslægt gennem fire generationer fra omkring 1820 til 1900-tallets begyndelse.

Melville, Herman
Moby Dick eller Hvalen
Fortællingen om den unge Ismael, hvis eneste ønske er at blive hvalfanger. Sammen
med sin indfødte ven får han hyre på en

hvalfangerbåd med en gal kaptajn, hvis
eneste mål er at få ram på den hvide
dræberhval, Moby Dick.

Orwell, George
Kammerat Napoleon
Samfundssatire fortalt som dyrefabel
med historisk baggrund i det interne politiske opgør blandt Sovjetunionens ledere
efter revolutionen.

Proust, Marcel
På sporet af den tabte tid
Sædeskildring og psykologisk analyse af
adelens og storborgerskabets parisiske
verden i perioden 1880-1920. Fortælleren Marcel er en fremmed i den ydre
verden, og forsøger gennem sit indre liv
at genfinde og fastholde den tabte fortid.

Tolstoj, Lev
Krig og fred
Stort anlagt russisk slægtsroman om 3
aristokratiske familier. Begivenhederne
under Napoleonskrigene 1805-1812 danner baggrunden.

Wolf, Virginia
Mrs. Dalloway
En dag i juni 1923 i en engelsk societydames liv, hendes tanker, følelser og indtryk, medens hun begiver sig gennem
Londons West End.

Brontë, Emily
Wuthering Heights
Dickens, Charles
Great Expectations
Hemingway, Ernest
The Old Man and the Sea
McCullen, Carson
The Heart Is a Lonely Hunter
Steinbeck, John
Of Mice and Men

Klassikere på tysk:
Fontane, Theodor
Effi Briest
Frisch, Max
Homo Faber
Goethe, Johann Wolfgang von
Die Leiden des jungen Werthers
Mann, Thomas
Buddenbrooks

Klassikere på lydbog:
Bang, Herman
Ved vejen

Klassikere på engelsk:
Austen, Jane
Pride & Prejudice

Fitzgerald, F. Scott
Den store Gatsby

Austen, Jane
Sense & sensibility

Nexø, Martin Andersen
Ditte Menneskebarn

Brontë, Charlotte
Jane Eyre

Tolstoj, Lev
Anna Karenina

