Tema
Antikken og oldtiden

12 bøger

Hvor handlingen foregår i en fjern fortid

12 gode bøger, hvis eneste fællesnævner er at de foregår i en
ganske fjern fortid.
Her er krimier, dramaer, kærlighedshistorier og sagn.
God fornøjelse!

Elskovskunstneren
af Jane Alison:
Historisk roman om den romerske digter
Ovid (43 f.Kr.-18 e.Kr.), hans kærlighedsaffære ved Sortehavet og hans fald fra tinderne
ved hjemkomsten til Rom.

Det ender med mord
af Agatha Christie
Krimi som foregår i Ægypten omkring år
2000 f.Kr.
Vi befinder os i det gamle Ægypten. Den
unge Renisenb vender tilbage til sin fars
hus efter otte års lykkeligt ægteskab. Hendes mand, Khay, er død, balsameret og på
vej til den anden verden: Det føles trygt at
vende tilbage til sine rødder, til sine brødre
og faderen, den rige Ka-præst Imotheps,
som bor smukt ved Nilens bredder.

Hævnen
af Bent Haller:
Gendigtning af sagnet om kongebørnene
Elektra og Orestes i det klassiske
Grækenland, der gør alt for at hævne drabet
på deres far kong Agamemnon.

Imperium
af Robert Harris:
En mand kontakter Cicero for at få hans
hjælp i den juridiske kamp mod Siciliens
guvernør Verres, som udplyndrer
befolkningen. Cicero tager sagen, som han
vil bruge til at vinde statsmagten, men
magtfulde mænd som Cæsar og Crassus har
samme mål.
Fortsættes i: Lustrum; Diktator

Valeria
af Maria Helleberg:
Selvom Valeria er fraskilt, da hun gifter sig
med den gamle romerske feltherre Sulla,
bliver hun overrasket over hans seksuelle
grådighed og udskejelser - og ikke engang
hans død frigør hende.

Romeren
af Lasse Holm:
Historisk roman fra Rom år 91 f.Kr., hvor
virkelige hændelser som mordet på
folketribunen Drusus inddrages. Lægen
Demitrios bliver involveret i opklaringen, og
sagen fører ham fra høj til lav og til sidst på
slagmarken for at opsøge sandheden.
Fortsættes i: Grækeren; Republikaneren

Ramses 1-4
af Christian Jacq:
Skildring af den ægyptiske farao Ramses II’s
lange liv og legendariske herskergerning,
som udspiller sig under konstante intriger
og magtkampe, hvor kulten og magien
spiller en afgørende rolle.

Terrenus
af Poul Løvborg:
Den unge mand Terrenus mister alt, da
hans far dør, og Terrenus begiver sig på
egen hånd ud i den romerske usikre
verden, hvor han blandt andet indfanges
og sælges som slave. Senere udfordres
hans livsopfattelse af mødet med en af de
første kristne menigheder i Rom.

”

Lidt efter lidt lod han hovedet falde bagover mod
den ru væg. Åndedrættet blev tung og stødende.
Det måtte vel snart være på tide. Han flyttede
uroligt på fødderne, men mere blev det ikke til.
- Poul Løvborg, Terrenus

”

”Det er sådan en søn skal være.”
Mine hænder føles tomme uden kransen. Jeg ser
Kong Peleus omfavne sin søn. Jeg ser drengen kaste
kransen op i luften og gribe den igen. Han ler, og
hans ansigt lyser af sejrsglæde.
- Madeline Miller, Achilleus’ sang

Achilleus’ sang
af Madeline Miller:
Den eksilerede græske dreng Patroklos
møder den jævnaldrende dreng og halvgud
Achilleus. Deres venskab bliver med tiden til
et varmt kærlighedsforhold, der dog bliver
truet, da krigen imod Troja bryder ud, og
de begge skal deltage i krigen ved siden af
helte som Agamemnon, Odysseus og Ajax.

Haremmet i Babylon
af Anders C. Thomsen:
Babylon omkring 1200 f.kr. Rigmanden Miro
bliver hovedperson i en spraglet sag, da han
forelsker sig i haremspigen Diva, som er
mistænkt for at have myrdet kongen.

Sinuhe ægypteren
af Mika Waltari:
Historisk roman om en egyptisk læges begivenhedsrige liv i 1300-tallet før Kristi fødsel,
hans mangeårige ophold i landene ved Middelhavet, hans tjeneste hos Faraonerne og
hans lægegerning for de fattige.

Augustus
af John Williams:
Da Julius Cæsar myrdes i år 43 f. kr. har
han udpeget sin kun 19-årige nevø, Octavius, til sin efterfølger. Allerede på dagen
står det klart, at kejserværdigheden er
en tung skæbne, han må bære. Williams
lader os følge Augustus i hele hans fra
del af et triumvirat til tiden som kejser.

”

Du kender noget til mine følelser for drengen og
mine planer for ham; han ville være min søn ifølge
loven, som han er det i mit hjerte, havde ikke
denne Marcus Antonius, som drømmer om at
efterfølge mig og som færdes blandt mine fjender...
-blokeret for adoptionen
- John Williams, Augustus
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