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Det er ikke kun kvinder, der har lyst til at synke ned i en god bog, hvor man kan læse om
hverdagens problemer og udfordringer - ofte fra en mere humoristisk vinkel. Listen her
indeholder mændenes modsvar til Chick litt – Lad litt.
Kind of blue af Nitesh Anjaan
Republik, 2016. - 187 sider
Zach, Mal og B er venner og på vej mod at blive voksne. De drages af forskellige retninger i
livet og glider langsomt fra hinanden. En tager på universitetet, en bliver pusher, mens den
tredje lader sig indrullere i hæren i forsøget på at undgå kriminaliteten derhjemme.
Ting, min søn skal vide om verden af Fredrik Backman
People's Press, 2016. - 175 sider
Om en fars forsøg på at forberede sin søn på de store og små ting, der venter her i livet - om
ondskab og godhed, kærlighed, mand(l)ighed, Ikea, fodbold, bilnøgler, mødre, kvinder,
kærester og opskriften på friturestegt Snickers-is m.m.
Tage af Ken Barnewitz
Lindhardt og Ringhof, 2008. - 359 sider
Tages liv er gået i stykker. Han fortæller selv om nedturen: firmaets fallit, skilsmissen, tabet af
penge, familie og venner. Men han gør det med tragikomik og humor, og måske er der alligevel
lys forude.
Slagterkoner og bagerenker af Jens Blendstrup
Samleren, 2016. - 420 sider
Om den arbejdsløse elektriker Jørgen Usse og hans kamp for, at finde fodfæste som arbejdsløs i
en virkelighed i konstant forandring.
Småfisk og guldmakreller af Keld Conradsen
Modtryk, 2003. - 181 sider
Den 36-årige Jacob er forladt af sin kæreste og skal forsøge at opbygge et nyt og mere voksent
liv og affinde sig med rollen som weekend-far.
Svækling af Michael Enggaard
Politiken, 2017. - 303 sider
Eksbokseren Frank er aldrig kommet sig over sin sidste kamp. Da faren kommer ud for en
arbejdsulykke og hjemmesygeplejsken Ellen kommer ind i deres liv trænger kærligheden og
fortiden sig på.
Det store glidefald af Peter Fogtdal
Turbine, 2017. - 331 sider
Den dansk-amerikanske reklamemand Nick forlader sit overfladiske medieprægede liv til fordel
for et liv som Oplyst i den hellige ashram i Indien. På rejsen møder Nick sin guru, men også sin
egen menneskelighed, kropslighed og ikke mindst tvivl.
Sønner af mænd af Johan Forsby
Politiken, 2015. - 261 sider
Malthe, Salahdin og Victor er alle i tyverne og burde egentlig være godt på vej til at leve et
normalt liv. Men de har svært ved at leve op til især fædrenes forventninger. Tilfældet vil, at de
tre unge mænd møder hinanden i en stjålen bus på vej mod Berlin.

Døden kører Audi af Kristian Bang Foss
Gyldendal, 2012. - 229 sider
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos den kronisk syge og hashrygende
Waldemar. Waldemar overtaler Asger til at tage med ham til Marokko så han kan blive kureret
for alle sine lidelser, men turen går ikke helt som planlagt.
Splejsen på Gl. Kongevej af Torben Gammelgaard
Samleren, 2005. - 214 sider
Hermann, Otto og Marianne er alle singler omkring de 30 og bor i samme opgang som den
ældre Ivan, der får en spektakulær død i husets vaskekælder, hvor Hermann er ved at hugge et
par af Mariannes trusser.
Touchdown af John Grisham
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 254 sider
Humoristisk roman om en aldrende og udbrændt quarterback fra The National Football League,
der efter en skandaløs indsats bliver smidt ud af klubben. Han søger ly for de rasende fans så
langt væk som muligt og havner hos "The Panthers" i Parma, der ligger sidst i den italienske
liga. Det bliver et både overraskende og begivenhedsrigt møde.
Lejemorderens guide til et smukt hjem af Hallgrímur Helgason
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 222 sider
Toxic er en hårdkogt serbisk lejemorder, som må flygte fra New York, da han for alvor har
klokket i det. Han ender ved et uheld i Reykjavik, hvor han giver den som karismatisk tv-præst.
Det holder naturligvis ikke i længden, og pludselig er gode råd dyre, da Toxic bliver indhentet
både af kærligheden og fortiden.
Jeg kører en omvej hjem gennem skoven af Per L. Halstrøm
Mellemgaard, 2008, - 158 sider
En ung mands gradvise accept og forståelse af de voldsomme ting der er sket i hans liv:
skolevenindens pludselige død, faderens heftige drikkeri og forældrenes skilsmisse, fortalt med
stilfærdig humor.
Svagpisser af Harald Havsteen-Mikkelsen
EC Edition, 2012. - 261 sider
Efter et traumatiserende overfald må uheldige Robert kæmpe med en udspekuleret jurist, der
vil tjene på hans overfald, og jobcentret, som vil sende ham i aktivering på Odense
Avisdistribution.
Slam af Nick Hornby
Lindhardt og Ringhof, 2007. - 278 sider
Den 16-årige Sam lever hjemme hos sin mor. Han store passion er skateboard, men derudover
tumler han med alle teenagernes problemer, drømme, bekymringer, skolen, vennerne og sex.
Så møder han Alicia, og alt forandres.
Hjemmefronten af Kari Hotakainen
Gyldendal, 2004. - 296 sider
Matti er en hjemmegående mand, der lige er blevet forladt af sin kone. Han er overbevist om,
at hun kommer tilbage hvis han finder det lille hus hun længe har ønsket sig. Intet må stå i
vejen for ham og i krig og kærlighed er alt tilladt.
Mit venskab med Jesus Kristus af Lars Husum
Gyldendal, 2008. - 317 sider
Nikolaj er langt nede i en negativ selvhadsspiral, da han møder en mand, der påstår, at han er
Jesus. Nikolaj flytter til Tarm og forsøger at komme overens med sin fortid ved gode venners
hjælp.

Større end livet af Nis Jakob
Billige eBøger, 2015. - 380 sider
Filmproducenten Claus Andersson falder om med hjertestop på sin daglige løbetur. Det sker
uheldigvis netop hvor selskabet står overfor gennembrud med den første spillefilm.
Kraftidiot af Tommy Jaud
www.arlings.com, 2008. - 256 sider
Simon er alene og nærmer sig de 30. Han søger desperat en partner eller bare et knald, men
hans kiksethed kommer konstant i vejen.
Samhørende: Kraftidiot; Millionær
Her står du af Peder Frederik Jensen
Samleren, 2007. - 135 sider
Arbejdsløse Adam er hovedpersonen i sin egen beretning om begivenhederne gennem et halvt
år af hans liv med kæresten, forholdet til familien og sin søgen efter et ståsted og en fremtid.
Alle mine venner er superhelte af Andrew Kaufman
Republik, 2009. - 112 sider
Finurlig allegorisk lille roman, hvor en ung nygift mand i et humoristisk og tankevækkende
superhelte-univers søger at forstå og vinde den ofte svære kærlighed mellem mand og kvinde.
På den anden side af Ray Kluun
Cicero, 2009. - 255 sider
Stijn er midt i 30'erne og netop blevet enkemand. Han fester igennem i nattelivet i Amsterdam,
men det hjælper ham ikke med at komme igennem sorgen. Først da han med sin lille datter
tager på en længere rejse til Australien, begynder han at kunne se fremad og finder sin nye
kærlighed.
Blink, så var jeg væk igen af Niels Knudsen
Valeta, 2014. - 225 sider
Michael er 42 år, single og uden børn. Meningen med livet er at videreføre sine gener, men det
kræver jo en partner. Heldigvis møder han den noget yngre Asta, og hun er meget interesseret
i Michael. Men så blander fortiden sig pludselig.
Som det ligger af Jacob Kokkedal
Facet, 2010. - 367 sider
Efter et liv i voldens tegn vender Jørn Andersen tilbage til limfjordsøen Mors. Det bliver til et
gensyn med lokalsamfundets hakkeorden og et opgør med en tilflyttende rockerbande.
Kokken der holdt op med at rødme af Martin Kongstad
Politiken, 2018. - 427 sider
I skyggen af sin dominerende far åbner gourmetkokken Magne vegetarrestauranten Oldenberg.
Men kan de høje ambitioner om michelinstjernerne kombineres med kærligheden?
Udflugt med urne af Roope Lipasti
Turbine, 2017. - 266 sider
To brødre tager på et roadtrip gennem Finland med deres sted-morfars aske i en urne. De er
som nat og dag og har altid konkurreret med hinanden. Med humor skildres tilværelsens barske
vilkår og familielivets genvordigheder.
Kvinden flytter ind af Erlend Loe
Gyldendal, 2007. - 158 sider
Den navnløse, flegmatiske unge mands forhold til Marianne, som uden varsel er flyttet ind hos
ham. Han er den tavse type, hun den snakkesalige. Efter en tur til Europa, forlader hun ham
gradvist til fordel for en anden, og først da bliver han for alvor forelsket i hende.

Den perfekte mand - en selvbiografi af Torben Munksgaard
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 220 sider
Torben er så desperat efter at blive kæreste med Therese, så han føjer hende i alt for at blive
den perfekte mand.
Os af David Nicholls
Gyldendal, 2015. - 483 sider
Douglas elsker sin kone overalt på jorden. Det kommer derfor som et kæmpe chok for ham, da
hun en sen nattetime bekendtgør, at hun mener de er nået til vejs ende. Desperat planlægger
Douglas en dannelsesrejse ned gennem Europa med deres temmelig håbløse teenagesøn Albie,
men det er som om hans familie ikke sætter pris på alle hans anstrengelser.
Skavanker af Mads Nygaard
Lindhardt og Ringhof, 2002. - 207 sider
Tragi-komisk beretning om Benny, som håbløst ubehjælpsomt og naivt jagter en kærlig
drømmekvinde, om hans beregnende ven pornoforfatteren Frederik og om Galina, der længes
bort fra Murmansk.
Imperium af Erling Nørkær
Vandkunsten, 2017. - 147 sider
To unge venner tager den store bytur i København. Gennem 24 timer sættes deres tætte og
opslugende venskab på prøve med stoffer og eksistentielle valg.
Det bedste en mand kan få af John O'Farrell
Borgen, 2005. - 256 sider
Michael Adams lever et dobbeltliv. Efter at barn nummer to er født, bliver det for meget for
ham. Han indretter sig i en lejlighed sammen med tre andre mænd. Over for konen er
forklaringen på, at han ikke kommer hjem om natten til barneskrål, bleskift og andre
ubehageligheder, at han arbejder så hårdt som komponist af jingler til reklamefilm. Det går
godt et langt stykke tid, men så finder konen ud af sandheden.
Simon elsker også kvinder af John Ramster
Borgen, 2001. - 370 sider
Simon er egentlig bøsse, men vil gerne lave sit liv om og arrangerer et forhold til sin bedste
veninde. Seksuelt går det fint, men alligevel har det nye liv uforudsete omkostninger.
Verdens vredeste mand af Kristian K. Rasmussen
Leksis, 2012. – 334 sider
Roman, der følger 72 skæbnesvangre timer i en ung mands liv, krydret af hans mange
samfundsrevsende blogindlæg.
Hele byen ved det af Michael Robak
Gyldendal, 2014. - 282 sider
504 00 *a Fyrreårige Tommy har arbejdet på statsradioen, men er nu blevet fyret. Hans
kæreste har forladt ham og han prøver at dulme sin krise med tilfældig sex og alkohol. Men det,
der virkelig virker er at sende afslørende anonyme breve om andre folks utroskab. I hvert fald
for en stund.
Mig og Sam af Keith Stuart
Cicero, 2018. - 411 sider
Alex har svært ved at skabe en forbindelse til sin autistiske søn Sam, men alt det ændrer sig da
Sam spiller Minecraft. Ved hjælp af spillet finder de en måde at knytte bånd og kommunikere
med hinanden på en helt ny måde.

Helt ude i Hampen af Mads-Peder Winther Søby
Empey, 2016. - 111 sider
Skrøne, der følger fem mænd fra den midtjyske landsby Hampen på en biltur til Polen efter en
billig gris til den årlige grisebassefest.
Joe, en helt almindelig mand af Jon Teckman
Harper Collins Nordic, 2016. - 319 sider
Den almindelige Joe West, der er en midaldrende, halvskaldet revisor ender en aften i sengen
med den smukke Hollywoodskuespiller Olivia Finch. Det virker som en drøm, men bliver snart
lidt af et mareridt, for Joe er meget gift.
Opland af Jens Vilstrup
People's Press, 2014. - 321 sider
Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi faderen pludselig dør. Hjemme blandt
barndomsvenner og -fjender og omgivet af familiens fortielser, må han konfrontere fortidens
dæmoner og hemmeligheder i et lukket minisamfund præget af mistro.
Buemundet guitarfisk af Nikolaj Zeuthen
Rosinante, 2018. - 223 sider
Stefan er forfatter og kæmper en daglig kamp med såvel manglende legater, a-kasser,
seksuelle frustrationer og en generel utilfredshed med tilværelsen.
Det er Knud, som er død af Robert Zola Christensen
Arabesk, 2019. - 222 sider
Efter et forlist ægteskab forsøger Allan at dukke sig for de mange problemer, livet synes at
kaste efter ham.

