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Én dag 
handlingen foregår på en enkelt 

dag i disse romaner  
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Michael Cunningham: Timerne 
Fortællingen skildrer tre dage i tre vidt forskellige kvinders liv i forskellige 
tidsperioder i 1900-tallet. Trods forskellene samles temaet i ét spørgsmål - 
med Virginia Woolf - om at vælge selvmord eller vælge fra 
 
Ken Follett: Papirpenge 
Spændingsroman om forbindelsen mellem forbrydelse, højfinans og jour-
nalistik. Foregår i løbet af en dag på Londonavisen "Evening Post" og for-
tæller om begivenhederne på redaktionen og i de historier, som avisen 
dækker 
 
Christina Hesselholdt: I familiens skød 
Den ikke mere så sælgende forfatter Julius er på sommerhusbesøg hos 
sin forlægger og hans familie. På overfladen idyl, men mange små spræk-
ker giver et betydelig mere nuanceret billede 
 
Sigurd Hoel: En dag i oktober 
Problemet: kvindens kærlighed overfor den mand, der sætter sit arbejde 
over alt, er belyst udfra en dramatisk hændelse 
 
Benn Q. Holm: Frederik Wenzels rejse  
Frederik er ung og populær, lærer på et københavnsk gymnasium. Det er 
sidste skoledag, og i morgen kommer Kajsa, den vigtigste pige i verden. 
Men det bliver en LANG dag med forhindringer, ubehagelige overraskelser og 

uventede møder 

 
Per Hultberg: Vredens nat  
Gennem personernes tanker og handlinger den 24. juli 1975 - den dag den 
kræftsyge 63-årige Elizabeth Loften vil begå selvmord - fortælles om fa-
milien Loftens ikke specielt lykkelige liv 
 
James Joyce: Ulysses 
Roman der foregår den 16. juni 1904 i Dublin og afspejler nogle få menne-
skers liv og tanker 
 
 

Ismael Kadaré: Agmemnons datter 
Handlingen udspiller sig på én dag, under fejringen af 1. maj i Tirana. Mens 
fortælleren går gennem den festklædte by, genoplever han kommunis-
mens historie i mødet med venner og fjender. 
 
Kim Leine: Valdemarsdag 
I 1938 slår Erik sin kones elsker ihjel. I det følgende døgn genoplever han 
sin barndom, tiden som sømand og sit ægteskab. Til sidst vælger han 
dog at melde sig selv 
  
Ian McEwan: Lørdag 
Hjernelægen Henry Perowne starter en lørdag morgen i 2003 med at se 
på et brændende fly, der passerer tæt over hans hus. Det bliver en ual-
mindelig lørdag, der også byder på en psykopat og millioner af demon-
stranter mod Irak-krigen 

 
Bjarne Reuter: Mordet på Leon Culman  
Den 19. oktober modtager den 78-årige Leon Culman et brev der oplyser, 
at han i dag vil blive likvideret for tidligere tiders ugerninger. Som dagen 
skrider frem, ser han med stigende rædsel tilbage på sit liv 
 
Graham Swift: Helligdag 
Jane Fairchild ser tilbage på sit levede liv, som har én ganske særlig dag 
som omdrejningspunkt. En bevægende og intens roman, der begynder 
med historien om et hemmeligt kærlighedsforhold og én ganske særlig 
martsdag i 1924 
 
Anne Tyler: Åndedrætsøvelser  
I løbet af en dag gennemspilles en midaldrende amerikansk kvindes liv, 
sideløbende med, at hun med større energi end succes kæmper for fa-
milieidyllen 
 
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway 
En dag i juni 1923 i en engelsk society-dames liv, hendes tanker, følelser 
og indtryk, medens hun begiver sig gennem Londons West End 
 




