
                                      Ondskab
Tema

12 bøger
                         Om ondskab i dens mange     
         forskellige afskygninger



Ondskab forbinder vi ofte med handlinger og 
hændelser som krig, massakrer, mord, terror, 
forfølgelse, tortur, vold og lignende. 
Der er gjort mange forsøg på at forklare hvad 
ondskab egentlig er og hvorfor vi overhovedet støder 
på ondskab. 
Når ondskab skal forklares, er det ofte med udgangs-
punkt i filosofi, psykologi eller religion. 
Ondskab er ofte et tema i kunsten og i særdeleshed i
litteraturen. 

Her har vi samlet er udvalg af bøger, der alle forholder 
sig til ondskaben i dens mange forskellige afskygninger. 



Dansk standard
af Kim Leine:

Et søskendepar kommer ud for groteske og 
modbydelige hændelser, da barndommens 
ellers fortrængte mareridt pludselig folder 
sig lyslevende ud. Fortiden og deres onde 
ånd indhenter og overlister dem.

Find bogen i voksen skøn under L

Mørket i Hill House
af Shirley Jackson:  

Hill House er et hjemsøgt hus, der allerede 
ved sin fremtoning signalerer ondskab og 
egensindig kontrol. 
Fire gæster flytter ind for - under professor 
Montagues ledelse - at møde de paranor-
male fænomener på stedet og føle dem på 
egen krop.

Find bogen i voksen skøn under J



Outsideren
af Stephen King: 

En dreng bliver brutalt myrdet. 
Alle beviser peger på den populære 
baseballtræner Terry Maitland, som dog har 
et skudsikkert alibi. Langsomt går det op for 
efterforsker Ralph Anderson, at der ingen 
naturlig forklaring er og at ondskaben bag 
det frygtelige mord stadig er på fri fod.

Find bogen i voksen skøn under K

Skønhed og ondskab
af Cecilia Samartin: 
 
Tre piger fra forskellige kulturer mødes i Las 
Vegas og slår sig sammen for at slippe ud af 
prostitution og seksuel udnyttelse. 
De flygter som blinde passagerer i et 
godstog med kurs mod Californien, deres 
drømmes mål.

Find bogen i voksen skøn under S



De 7 dødssynder: retsmedici-
neren og efterforskeren om, 
hvorfor ondskab findes i os alle
af Stine Bolther: 

De syv dødssynder er udgangspunktet for 
en række samtaler mellem retsmediciner 
Hans Petter Hougen (f. 1946) og efterfor-
sker Bent Isager-Nielsen (f. 1951). Hovmod, 
griskhed, begær, misundelse, fråseri, vrede 
og dovenskab kan nemlig være med til at 
forklare, hvorfor nogle mennesker begår de 
værste forbrydelser.

Find bogen i voksen fag under 34.33
 

Mithos
af Kristian Leth: 

Fantasy. Drengen Taom lever i landet Mella, 
et kejserdrømme, som er styret af fornuft 
og rationaler, og hvor al magi er forbudt. 
I syner ser Taom, hvordan verden vil gå 
under. Hvorfor og hvordan den måske kan 
reddes, bliver Taoms opgave at løse.

Find bogen i voksen fantasy under L



Hestvik
af Gerður Kristný: 

Hvad der skal være en lang hyggelig weekend 
i et islandsk naturområde, udvikler sig skæb-
nesvangert for en ung mor og hendes 12 
årige søn.

Find bogen i voksen skøn under G

Ondskabens ritual
af Jean-Christophe Grangé: 

Krimi. På en fransk flyvebase går et optagel-
sesritual tilsyneladende galt, men da Ervan 
Morvan tilkaldes viser det sig, at sagen  
trækker spor til en sag, Ervans far havde i 
Afrika som ung

Find bogen i voksen krimi under G



”Allerede på vej ud af flyet havde han bemærket 
morgengryets lugt af smeltet bly og forrådnelse 
-Ondskabens ritual af Jean-Christope Grangé 



”

I april dukkede der nogle bileder op i aviserne 
af unge mænd i meget nazilignende uniformer, 
unge mænd, som også opførte sig nazistisk.
 -Ondskab af Eiríkur Örn Norðdahl

 

”



”

Ondskab
af Eiríkur Örn Norðdahl:

Agnes er optaget af holocaust og er i gang 
med speciale om højreradikalismen i Euro-
pa, da hun møder Omar, der er et uambi-
tiøst pizzabud. Samtidig drages hun mod 
nynazisten Arnor.

Find bogen i voksen skøn under E

Det brændende brev 
af Dan T. Sehlberg: 

Niklas’ kone omkommer ved et flystyrt. 
Han er sikker på, at hun har skrevet et brev 
til ham inden styrtet. Snart bliver Niklas 
involveret i et livsfarligt spil i sin jagt på 
brevet - for virkelige samlere skyr ingen 
midler for at få fat i ægte afskedsbreve.

Find bogen i voksen spænding under S



Tusind tak for livet
af Sibylle Berg: 

Toto, et barn af ubestemmeligt køn, for 
mærkelig og god til denne verden, udsættes 
for både socialismens og vestens 
grusomheder fordi han ikke kan passe ind 
nogetsteds.

Find bogen i voksen skøn under B

  

I Satans tjeneste
af Tess Gerritsen:  

Krimi. Hvad betyder inskriptionen 
”Peccavi”, fundet på et gerningssted. 
Opklaringsarbejdet leder kriminal-
assistent Jane Rizzoli mod Mefisto 
Stiftelsen, en samling af lærde, der 
forsker i ondskab. Findes der en morder 
iblandt dem, eller har de uforvarende 
tilkaldt en dæmon fra mørket?

Find bogen i voksen krimi under G



Der var noget, der bristede i ham, en lille 
ledning af glas, som holder sammen på 
mennesket, får det til at bevæge sig og 
udholde alt.
– Tusind tak for livet af Sibylle Berg

”



Marts 2020


