
LYST TIL Å LESE BØKER OM 
REISING? 

     PRØV DISSE! 

Øyer i hjertet 

Tove Nilsen (2011) 

 

Øyer i hjertet handler om hva det å reise 
gjør med den som reiser, og hvordan min-
nene fra stedene du har vært setter seg i deg og gjør deg 
til den du er. I likhet med forfatterens tidligere reise-
bok Kreta-døgn, handler Øyer i hjertet om det å reise som 
en måte å leve på; reisene utgjør et hemmelig liv med er-
faringer som ikke uten videre lar seg omsette i det kjente. 
Boka inneholder fortellinger fra øyer – særlig Skåtøy uten-
for Kragerø og Kreta – øyer som forfatteren har besøkt mye 
og er glad i. (oktober.no) 
 

 

Vredens druer 

John Steinbeck (1939) 

 
 
Romanen står i dag som et minnesmerke over depresjo-
nens elendighet. Handlingen er hentet fra 1930-årenes 
USA. Hovedpersonene er familien Joad, en av mange 
farmerfamilier som må flykte fra Oklahoma, etter at 
banker og storspekulanter har tatt jorda fra dem. Lokket 
av løfter fra bønder i California begir de seg vestover 
mot det forjettede land, der ny elendighet venter dem. 
(pax.no) 



Jeg har sett verden begynne 

Carsten Jensen (2000) 

 

Forfatteren reiser gjennom land som har vært skueplass 
for krig, folkemord og katastrofer. Men det er ikke bare 
ondskapen han er på sporet av, det er også godheten. Det 
dramatiske møte mellom de krefter som vil bryte ned, og 
dem som vil bygge opp. Mottakelig og engasjert konfron-
terer han seg med kosakker i det sydlige Russland, Kinas 
studentopprørere, ofrene for folkemordet i Kambodsja, 
Vietnams handlekraftige kvinner og unge millionærer i 
Hong Kong. (fpress.no) 
 

 

Marsboeren 

Andy Weir (2011) 
 
 

Ved en feil blir en astronaut etterlatt på 
Mars. Han har ingen muligheter til å 
kontakte Jorden. Han har proviant til 11 måneder. En rednings-
aksjon vil ta minimum fire år. Dette er hans dagbok, hysterisk 
morsom, oppfinnsom og tragikomisk. (pantagruel.no) 

Mørkets hjerte 

Joseph Conrad (1902) 

 

Noen menn er samlet på en seilbåt på Themsen ved forrige 
årdhundreskifte. Mens mørket faller på, forteller Marlow om 
sin reise oppover Kongofloden for å hente en av selskapets 
elfenbensjegere, den fryktede og respekterte handelsman-
nen Kurtz. Møtet avslører marerittlignende tilstander i jung-
elens indre. Årene i jungelen har formørket Kurtz´ hjerte, 
hinnen mot den totale galskap er skrellet vekk. Denne vol-
delige og skremmende romanen tar opp menneskets mest 
destruktive og dyriske krefter og dannet grunnlaget for 
Coppolas prisvinnende film «Apokalypse Nå» (1979). 
(kagge.no) 

På kjøret 

Jack Kerouac (1957) 

 
Romanen har inspirert hver eneste gene-
rasjon siden den kom ut som en del av 
«Beat-generasjonen» for over seksti år siden. Basert på 
Jack Kerouacs egne reiser forteller den historien om et 
vennskap mellom Sal og Dean. De er på tur gjennom USA 
på jakt etter erfaring og mening. Her finnes det ingen hyl-
lest av kjernefamilen, høy moral eller flittig arbeidsinnsats. 
Istedet fortelles det om virkelighetens USA og drømmenes 
Amerika. (tiden.no) 
 


