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Læsetips fra 
fjern og nær - 
og fra fortid og 
nutid 
Denne liste med tips til god læsning er 
inspireret af det, som briterne betegner som 
Good Reading. Det skal forstås som romaner, 
der har så store kvaliteter, at de er i stand 
til at give alle mennesker på alle niveauer en 
oplevelse. Man behøver ikke at kunne fatte alle 
nuancer og alle de kunstgreb, som en forfatter 
benytter sig a’ for at få en uforglemmelig 
oplevelse under og efter læsningen. Det er 
bøger, der i et sindrigt tempo smyger sig ind på 
læseren og lægger sig som en ballast i sjælen. 
Man får sig en god ven, der kan ledsage én på 
livets vej. Og man er aldrig alene, fordi disse 
bøger vil i samtale med sin læser. 
Så disse 30 bøger (samt Bibelen) ville jeg tage 
med på en øde ø.

Carsten Berthelsen

Livets vaLgdag
- er en kapiteloverskrift i Halldór Laxness’ 
mesterværk: Salka Valka. 
De følgende bøger handler om (svære) valg. 

Herman Melville: 
Moby dick (1851)
Den djærve og formfuldendte roman om jagten på 
den hvide hval, Moby Dick – fortalt af den rastløse 
sømand, Ismael, der følger kaptajn Ahrab på hans 
sidste færd. For kaptajnen vil og må nedlægge det 
monstrum, der har ædt hans ene ben og berøvet 
ham hans sjælero. 
Filmatiseret af John Huston med manuskript af 
Ray Bradbury i 1956. Tv-serie i 1998. 

Charles dickens: 
store forventninger (1860-61)
Den raffinerede historie om Philip Pirip – ”Pip” 
– der får fine vaner i London og glemmer sin 
opvækst i landsbyen hos den hjertensgode Joe 
Gargery. Hans tilværelse i sus og dus bliver 
understøttet af en mystisk velgører, der pludselig 
afslører sig og fordrer en tjeneste, der vil ændre 
Pips liv for altid. 
Filmatiseret af David Lean i 1946. 

Henrik pontoppidan: 
Lykke-per (1898-1904)
Per Sidenius stammer fra et pietistisk præstehjem 
i Østjylland. Han vender sin opdragelse ryggen 
for at realisere ingeniørprojekter, som kan hjælpe 
mennesker fremad og styrke dem til et liv uden 
dogmatisk overtro. Et rastløst liv fører ham fra 
sted til sted, fra kvinde til kvinde, og fra de mest 
toneangivende samfundslag i København tilbage 
til det stilfærdige jyske landsbyliv blandt bønder 
og præster.

selma Lagerlöf: 
en herregårdshistorie (1899)
Gunnar Hede må vælge mellem sin lyst til at 
spille violin eller at frelse sin fædrenegård, der 
er ved at glide slægten af hænde. Violinen (læs: 
kunsten) sejrer, og uheldige omstændigheder fører 
Gunnar ud i dyb sjælelig mørke. Kun en kvinde og 
hendes kærlighed kan føre ham ud i lyset igen. En 
mageløs roman af den svenske mesterfortæller. 

johannes v. jensen: 
Himmerlandshistorier 
– i fire bind fra 1898 til 1926 
Vidunderlig prosa om sære, stædige og seje 
bønder i 1800-tallets Danmark. Mesterlige 
er fortællingerne om Den stille Mogens, der 
erobrer en kvinde uden at mæle et ord, om 
den hæmningsløse og hævngerrige Thomas i 
Spanggaarden og om den trodsige Cecil, der vil 
blæse på sin skæbne. 
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john galsworthy: 
forsyte sagaen – seks bind fra 
1906 til 1928
Slægtsromanserien om Den rige Mand – 
sagføreren Soames Forsyte, der køber sig til en 
ung kvindes kærlighed. Men Irene elsker ikke 
ham og flygter en nat fra deres hjem i dyb afsky 
over hans kærtegn. Såvel Soames som Irene 
bliver forældre til børn, der senere i slægtens 
historie udvikler en skæbnesvanger kærlighed til 
hinanden. 
Filmatiseret som tv-serie i 1967 (26 afsnit) og igen i 
2002. Dog omhandler sidstnævnte kun de tre første 
bind.

Halldor Laxness: 
salka valka (1931-32)
Salka Valka er stejl og vejrbidt som en islandsk 
basaltklippe, og det er denne stærke kvindes 
skæbne at blive forelsket et poetisk gemyt, 
Arnaldur, der drømmer om et liv på den anden 
side af ”de blå bjerge”. Fortalt med tårepersende 
humor og dyb kærlighed til menneskets sære 
natur. 
Filmatiseret med premiere i 1954. 
Instruktør: Arne Mattsson

Margaret Mitchell: 
Borte med blæsten (1936)
Verdens bedste underholdningsroman om en Verdens bedste underholdningsroman om en Verdens bedste underholdningsroman om en 
umulig kærlighed under Den Amerikanske umulig kærlighed under Den Amerikanske umulig kærlighed under Den Amerikanske 
Borgerkrig. Scarlett elsker den noble Ashley, der Borgerkrig. Scarlett elsker den noble Ashley, der Borgerkrig. Scarlett elsker den noble Ashley, der 
er forlovet med hendes kusine. På trods af alle er forlovet med hendes kusine. På trods af alle er forlovet med hendes kusine. På trods af alle 
angreb fra Scarletts side forbliver han sin Melanie angreb fra Scarletts side forbliver han sin Melanie angreb fra Scarletts side forbliver han sin Melanie 
tro til døden og samtidig med, at hun må erkende tro til døden og samtidig med, at hun må erkende tro til døden og samtidig med, at hun må erkende 
sit nederlag, mister hun den mand, der elsker sit nederlag, mister hun den mand, der elsker sit nederlag, mister hun den mand, der elsker 
hende. Træt til døden over hendes vankelmodighed hende. Træt til døden over hendes vankelmodighed hende. Træt til døden over hendes vankelmodighed 
vandrer Scarletts ægtemand, Rhett Butler, ud i vandrer Scarletts ægtemand, Rhett Butler, ud i vandrer Scarletts ægtemand, Rhett Butler, ud i 
tågen, der indhyller Atlanta City. tågen, der indhyller Atlanta City. tågen, der indhyller Atlanta City. 
Filmatiseret i 1938. 
Instruktion: Victor Fleming og en række andre Instruktion: Victor Fleming og en række andre Instruktion: Victor Fleming og en række andre 
assisterende.   

raymond Chandler: 
farvel min elskede (1940)
En af verdens mest vidunderlig fortalte 
kriminalromaner. Privatdetektiven Philip 
Marlowe leder efter sangerinden Velma på 
opdrag af den netop løsladte bankrøver Moose opdrag af den netop løsladte bankrøver Moose opdrag af den netop løsladte bankrøver Moose 
Malloy. Eftersøgningen fører Marlowe gennem en Malloy. Eftersøgningen fører Marlowe gennem en Malloy. Eftersøgningen fører Marlowe gennem en 
labyrint af svindel og svig i Bay City, og vor helt labyrint af svindel og svig i Bay City, og vor helt labyrint af svindel og svig i Bay City, og vor helt 
kommenterer hvert skridt med bidende ironi. kommenterer hvert skridt med bidende ironi. kommenterer hvert skridt med bidende ironi. 
Filmatiseret 1944 under titlen Murder my Sweet. Filmatiseret 1944 under titlen Murder my Sweet. Filmatiseret 1944 under titlen Murder my Sweet. 
Instruktør: Edward Dmytryk. 
Filmatiseret 1975. 
Instruktion: Dick Richards.   

evelyn Waugh: 
gensyn med Brideshead (1945)ensyn med Brideshead (1945)ensyn med Brideshead (1945)
På Oxford Universitet møder Charles Ryder den På Oxford Universitet møder Charles Ryder den På Oxford Universitet møder Charles Ryder den 
dekadente, aristokratiske Sebastian. Deres forhold dekadente, aristokratiske Sebastian. Deres forhold dekadente, aristokratiske Sebastian. Deres forhold 
udvikler sig fra fascination til et dybt venskab, udvikler sig fra fascination til et dybt venskab, udvikler sig fra fascination til et dybt venskab, 
der afbrydes brat, da Charles må vælge side. Vil der afbrydes brat, da Charles må vælge side. Vil der afbrydes brat, da Charles må vælge side. Vil 
han være solidarisk over for familiens moralske han være solidarisk over for familiens moralske han være solidarisk over for familiens moralske 
principper eller vil han dække over Sebastians principper eller vil han dække over Sebastians principper eller vil han dække over Sebastians 
depraverede livsførelse?depraverede livsførelse?depraverede livsførelse?
Filmatiseret i 1981 som tv-serie og igen som Filmatiseret i 1981 som tv-serie og igen som Filmatiseret i 1981 som tv-serie og igen som 
biograffilm i 2008. Sidstnævnte er instrueret af biograffilm i 2008. Sidstnævnte er instrueret af biograffilm i 2008. Sidstnævnte er instrueret af 
Julian Jarrold. Julian Jarrold. 

john fowles: 
den franske løjtnants kvinde 
(1969)
Den britiske gentleman Charles Smithson bliver i 
1800-tallets slutning lidenskabeligt fascineret af en 
mystisk kvinde, Sarah Woodruff, der hver dag står 
og skuer ud over vandet ved Lyme Regis. Hun er 
kendt som Den franske løjtnants kvinde og under et 
tilfældigt(?) møde med Charles, fortæller hun om sin 
fortid og beder ham om hjælp. Han kan ikke modstå 
opfordringen, selvom han er forlovet med en rig 
købmands datter. Den særdeles raffinerede roman 
tilbyder herefter læseren tre valgmuligheder, som 
hun/han kan tage stilling til: Hvordan vil Charles 
agere over for Sarah, hvordan vil hun forholde sig til 
ham, og har de mon en fremtid sammen?
Filmatiseret med premiere i 1981 efter et genialt 
manuskript af Harold Pinter. 
Instruktion: Karel Reiz.
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Milan Kundera: 
tilværelsens ulidelige lethed 
(1983)
Den dygtige læge, Tomáš oplever i 1968 den 
sovjetiske invasion af Tjekkoslovakiet midt i 
den euforiske og frigjorte Pragersommer. Han 
degraderes til vinduespudser og senere bliver han 
landmand. Den trofaste Tereza følger ham på 
vej, og tålmodigt finder hun sig i hans erotiske 
eskapader med andre kvinder, bl.a. den skønne 
Sabina, der i sin sjæl er ulidelig fnuglet. 
Filmatiseret med premiere i 1988. 
Instruktion: Philip Kaufman

gabriel garcía Márquez: 
Kærlighed i koleraens tid (1985)
Den forunderlige fortælling om Florentiono, der 
har svoret sin elskede Fermina evig kærlighed, 
og det løfte vil han overholde, selvom hun er gift. 
Og han venter og venter tålmodigt, indtil der er 
gået en menneskealder, og han kan forenes med 
Fermina i det feberhede Columbia. 

jan Kjærstad: 
forføreren (1993)
Den berømte norske tv-producer Jonas Wergeland 
vender hjem og finder sin kone myrdet. Denne 
grufulde hændelse medfører ”et kolossalt mentalt 
brag”, og hvirvler Jonas Wergeland ind i en 
labyrint af tanker om, hvordan han skal tolke sit 
liv. Romanen er et fortælleteknisk mesterværk. 
Forføreren er første del af en trilogi, der også 
omfatter: Erobreren (1997) og Opdageren (1999). 

ida jessen: 
det første jeg tænker på (2006)
Forfatteren Birgitte er på besøg hos sin veninde 
Lisa, der er præst i et lille sogn ved Limfjorden. 
Under opholdet bliver Lisas søn dræbt af en 
flugtbilist. Denne rædselsfulde hændelse tvinger den 
københavner-smarte Birgitte, der fortæller historien, 
til at reflektere over begreber som moral, straf, 
tilgivelse og nåde. Selvstændig del af en trilogi, der 
omfatter Den der lyver (2001) og Børnene (2009). 

En spændende reference til de nævnte romaner 
er Søren Kierkegaard: Stadier på livets vej (1845). 
Bogens tre dele giver eksempler på, hvordan et 
menneske kan forme sin tilværelse. Man kan 
enten vælge at hengive sig til Nydelsen eller at 
underkaste sig Pligten eller at vælge en vej mod en 
højere eller Religiøs erkendelse. 

HistorietiMe
njals saga 
(slutningen af 1200-tallet)
foregår omkring år 1000 i Sydisland og handler 
om to venner: Den kloge Njal, som er gift med den 
trofaste Bergtora, og den heltemodige Gunnar, 
der efter et vikingetogt ægter den smukke, men 
intrigante Hallgerd. Efter en del stridigheder 
dømmes Gunnar fredløs og landforvises, men 
bliver dræbt, fordi han ikke vil følge dommen. 
Njals sønner hævner Gunnar, men lokkes 
samtidig til at dræbe en skikkelig mand. Og så må 
dennes svigerfader, Flose, tage hævnen på sig og 
nedbrænde Njals gård. Hævnen vandrer videre fra 
mand til mand, indtil man til sidst forsoner sig. 

Lev tolstoj: olstoj: 
Krig og fred (1864-69)Krig og fred (1864-69)
Verdens bedste roman udspiller sig i Rusland i Verdens bedste roman udspiller sig i Rusland i 
årene fra 1805 til 1812, hvor Napoleon prøver at årene fra 1805 til 1812, hvor Napoleon prøver at 
underlægge sig det vældige land. I centrum af den underlægge sig det vældige land. I centrum af den 
gigantiske roman befinder sig den vege Pjotr, der gigantiske roman befinder sig den vege Pjotr, der 
ikke er i stand til at realisere noget som helst i sit ikke er i stand til at realisere noget som helst i sit 
liv. Han kaster sig ind i et meningsløst ægteskab liv. Han kaster sig ind i et meningsløst ægteskab 
med en kvinde, som han ikke elsker. Hans med en kvinde, som han ikke elsker. Hans 
diametrale modsætning er den tapre fyrst Andrei, diametrale modsætning er den tapre fyrst Andrei, 
der med iver engagerer sig i kampen mod den der med iver engagerer sig i kampen mod den 
franske tyran. Adskillige erfaringer klogere finder franske tyran. Adskillige erfaringer klogere finder 
Pjotr sig dog til rette i tilværelsen og kan indgå et Pjotr sig dog til rette i tilværelsen og kan indgå et 
nyt ægteskab med den yndige Nastasja. nyt ægteskab med den yndige Nastasja. 
Filmatiseret i 1956 af King Vidor og i 1968 af Sergei Filmatiseret i 1956 af King Vidor og i 1968 af Sergei 
BondarchuBondarchuk. Sidstnævnte er verdenshistoriens 
dyreste filmproduktion, og da Slaget ved Borodin dyreste filmproduktion, og da Slaget ved Borodin 
skulle visualiseres, brugte man 120.000 statister. skulle visualiseres, brugte man 120.000 statister. 
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Herman Bang: 
stuk (1887)
En flimrende impressionistisk roman om 
Københavns forvandling fra provinsby bag 
voldene til en moderne by med lyse boulevarder. 
Konferensråd Hein har finansieret det 
imponerende Victoria-teater, hvor man vil spille 
tidens nyeste stykker, og journalisten Herluf Berg 
drømmer om at blive direktør på stedet. Men 
teaterets pragt er bemalet papmaché og billigt 
stukkatur, og under forskallingen truer konkurs 
og kaos. 

franz Werfel: 
sangen om Bernadette (1942)
Den vidunderlige roman om Bernadette Soubirous, 
der i ekstase møder Den Hellige Jomfru i en grotte 
ved byen Lourdes. Bogen er skrevet af en jødisk 
intellektuel, der i dyb taknemmelighed over at 
have overlevet forfølgelserne under nazismen, 
skrev denne poetiske beretning om et mirakel. 
Filmatiseret i 1943 af Henry King. 

Martin a. Hansen: 
Lykkelige Kristoffer (1944)
Denne lune og sanselige roman udspiller sig under 
Grevens Fejde (1534-36), hvor en ung mand af 
lavadelen vil forlade sit hjem i Halland og som en lavadelen vil forlade sit hjem i Halland og som en 
anden gralsridder kæmpe for den sande (katolske) anden gralsridder kæmpe for den sande (katolske) 
tro og måske søge et martyrium for sagen. På tro og måske søge et martyrium for sagen. På 
sin enøjede hest, Rufulus, drager han som Don sin enøjede hest, Rufulus, drager han som Don 
Quijote af sted – ledsaget af broder Martin, der Quijote af sted – ledsaget af broder Martin, der 
skal nedfælde hans bedrifter for en måbende skal nedfælde hans bedrifter for en måbende 
eftertid. 

sKæBnesvangre 
MisforståeLser
oliver goldsmith: 
præsten i Wakefield (1766)
Den retskafne og livsglade præst, Dr. 
Primrose, fortæller om sit lykkelige liv med sin 
snusfornuftige hustru og seks børn. Idyllen 
brydes imidlertid af en intrigant libertiner, der 
efterstræber hans dejlige ældste datter. Og herefter 
vælter ulykkerne ind over Dr. Primrose, og han 
ender i gældsfængsel efter svig og svindel. Men 
en ædel mand udfrier vor helt og hans familie, 
og retfærd og sand kærlighed indfinder sig. En 
vidunderlig og dybt morsom roman – fortalt af 
en troskyldig sjæl, der ikke vil tro på, at (visse) 
mennesker har lumpne hensigter. 

jane austen: 
stolthed og fordom – skrevet 
mellem 1796 og 1813
Verdens dejligste kærlighedsroman om Elizabeth 
Bennet, der tror, at Mr. Darcy er verdens mest 
ubehagelige mand. Og da han frier til hende, 
afviser hun ham indigneret. Men hun tager fejl af 
hans kølighed, og i virkeligheden er han familien 
Bennets (hemmelige) redningsmand. Men dette 
afsløres først efter mange og sindrige intriger.
Filmatiseret som tv-serie i 1980 og 1995. Som 
biograffilm i 2003 og 2007. Som Bollywood-film(!) i 
2004 med titlen: Bride and Prejudice.

st. st. Blicher: 
Brudstykker af en landsbydegns 
dagbog (1824)
Danmarks dejligste novelle. Morten Winge oplever 
sit livs største salighed, da den smukke Frk. 
Sophie kysser ham i nattens mulm. Men da han 
har byttet værelse med herregårdskytten Jens, var 
kærtegnene slet ikke beregnet på ham. Da Morten 
Winge efter mange år finder parret nedbrudte 
og forsumpede på Falster rammes han af en dyb 
vemod over menneskets tab af ”Ære og Dyd”. 

dagbog (1824)
Danmarks dejligste novelle. Morten Winge oplever 
sit livs største salighed, da den smukke Frk. 
Sophie kysser ham i nattens mulm. Men da han 
har byttet værelse med herregårdskytten Jens, var 
kærtegnene slet ikke beregnet på ham. Da Morten 
Winge efter mange år finder parret nedbrudte 
og forsumpede på Falster rammes han af en dyb 
vemod over menneskets tab af ”Ære og Dyd”. vemod over menneskets tab af ”Ære og Dyd”. 
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daphne du Maurier: 
rebecca (1938)
Den spændende roman om den hovedrige godsejer 
Maxim de Winther og hans nye unge hustru. Vor Maxim de Winther og hans nye unge hustru. Vor Maxim de Winther og hans nye unge hustru. Vor 
navnløse heltinde tror skæbnesvangert, at hun navnløse heltinde tror skæbnesvangert, at hun navnløse heltinde tror skæbnesvangert, at hun 
skal matche den aura, der har svævet omkring skal matche den aura, der har svævet omkring skal matche den aura, der har svævet omkring 
de Winthers afdøde hustru, Rebecca. Men i de Winthers afdøde hustru, Rebecca. Men i de Winthers afdøde hustru, Rebecca. Men i 
virkeligheden ønsker godsejeren at få udraderet virkeligheden ønsker godsejeren at få udraderet virkeligheden ønsker godsejeren at få udraderet 
ethvert minde om den femme fatale, som han har ethvert minde om den femme fatale, som han har ethvert minde om den femme fatale, som han har 
været (ulykkeligt) gift med.været (ulykkeligt) gift med.været (ulykkeligt) gift med.
Filmatiseret (kongenialt) i 1938 af Alfred Hitchcock.  Filmatiseret (kongenialt) i 1938 af Alfred Hitchcock.  Filmatiseret (kongenialt) i 1938 af Alfred Hitchcock.  

dødssynder 
ivan turgenev: 
fædre og sønner (1862)ædre og sønner (1862)ædre og sønner (1862)
Historien om den stejle Basarov, der ikke vil Historien om den stejle Basarov, der ikke vil Historien om den stejle Basarov, der ikke vil 
anerkende nogen form for øvrighed og slet ikke anerkende nogen form for øvrighed og slet ikke anerkende nogen form for øvrighed og slet ikke 
fædrenes autoritet. Han tror ikke på pjat som fædrenes autoritet. Han tror ikke på pjat som fædrenes autoritet. Han tror ikke på pjat som 
kærlighed og store følelser, men kun på ”tingenes kærlighed og store følelser, men kun på ”tingenes kærlighed og store følelser, men kun på ”tingenes 
indre logik”. Det er derfor Basarovs onde skæbne indre logik”. Det er derfor Basarovs onde skæbne indre logik”. Det er derfor Basarovs onde skæbne 
at blive lidenskabeligt forelsket i den smukke 
adelskvinde, fru Odizof, og den kærlighed knuser adelskvinde, fru Odizof, og den kærlighed knuser adelskvinde, fru Odizof, og den kærlighed knuser 
hans forestillinger om et retlinjet liv. 

f.M. dostojevskij: 
Brødrene Karamazov (1880)
Den fantastiske fortælling om fire brødre, der 
hader deres rå og griske fader. Da faderen dør, 
bliver den ældste broder, Mitja, uretfærdigt 
anklaget for at have myrdet ham. Ivan, der er 
familiens intellektuelle samlingspunkt, kender 
sandheden om drabet og bliver sig sit frygtelige 
ansvar bevidst. Det er ham, der har været årsag 
til, at et menneske har begået en skrækkelig 
forbrydelse, fordi han som nihilist har prædiket, at 
”alt er tilladt”. 
Filmatiseret med premiere i 1958. 
Instruktion: Richard Brooks.

graham greene: 
sagens kerne (1948)
Henry Scobie er vicepolitikommissær i en britisk 
koloni i Vestafrika under Anden Verdenskrig. Mens 
hans kone, Louise, er på et ophold i Sydafrika, 
forelsker han sig voldsomt i en ung kvinde. Han 
afslører sin affære i et brev, som bliver opsnappet 
af syrisk handelsmand, der presser ham til at 
overse visse forbrydelser på stedet. Den sanddru 
og ærlige Scobie bliver stedt i en krise, som er 
uovervindelig for hans tro på retfærd og hans 
kristne samvittighed. 
Filmatiseret med premiere i 1953. 
Instruktion: George More O’Ferrall.  

Barbara vine: 
ingen nat for lang (1994)
En besættende kriminalroman om to mænds 
lidenskabelige kærlighed til hinanden. Begæret 
ophører, da en tredje partner træder ind i deres liv, 
og Tim føler sig tilskyndet til at slå Ivo ihjel for at 
hengive sig til sin nye lidenskab. 

ian Mcewan: 
soning (2001)
På en lummerhed dag i 1935 på et landsted 
i Surrey bliver den purunge Briony vidne til i Surrey bliver den purunge Briony vidne til i Surrey bliver den purunge Briony vidne til 
hændelser, som hun tolker forkert. Et kærligt hændelser, som hun tolker forkert. Et kærligt hændelser, som hun tolker forkert. Et kærligt 
favntag mellem to mennesker forvandles i hendes favntag mellem to mennesker forvandles i hendes favntag mellem to mennesker forvandles i hendes 
fantasi til en voldtægt, og da der virkelig sker fantasi til en voldtægt, og da der virkelig sker fantasi til en voldtægt, og da der virkelig sker 
et overgreb mod hendes kusine senere denne et overgreb mod hendes kusine senere denne et overgreb mod hendes kusine senere denne 
dag, sender hun den uskyldig Robbie i fængsel dag, sender hun den uskyldig Robbie i fængsel dag, sender hun den uskyldig Robbie i fængsel 
på et falsk vidneudsagn. Som moden og feteret på et falsk vidneudsagn. Som moden og feteret på et falsk vidneudsagn. Som moden og feteret 
forfatter prøver hun at skrive sig ud af sin dårlige forfatter prøver hun at skrive sig ud af sin dårlige forfatter prøver hun at skrive sig ud af sin dårlige 
samvittighed og forsone sig med sin ungdommelige samvittighed og forsone sig med sin ungdommelige samvittighed og forsone sig med sin ungdommelige 
fejlslutning. Denne soning er romanen, som fejlslutning. Denne soning er romanen, som fejlslutning. Denne soning er romanen, som 
læseren sidder med i skødet. Men fortæller Briony læseren sidder med i skødet. Men fortæller Briony læseren sidder med i skødet. Men fortæller Briony 
mon sandheden i sit livs roman?mon sandheden i sit livs roman?mon sandheden i sit livs roman?
Filmatiseret med premiere i 2007. Filmatiseret med premiere i 2007. Filmatiseret med premiere i 2007. 
Instruktør: Joe Wright. 
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