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Mexico 

 

Federico Andahazi: Conquistadoren 

Kort før Colombus opdager Amerika og spanierne 
erobrer Mexico, begiver den unge azteker Quetza 
sig med båd og mandskab fra Mexico mod øst, 
hvor han opdager Europa og har mange 
undrende kommentarer til de samfund han 
møder. 

 

Roberto Bolaño: 2666 

Labyrintisk roman om litteraters søgen efter 
mening i en storby præget af vold, håbløshed og 
mord. 

 

 

 

Roberto Bolaño: De vilde detektiver 

To centrale personer i det mexicanske 
avantgardiske litterære miljø, flygter fra Mexico 
City nytårsaften 1975. En lang række af deres 
kolleger giver deres version af hvor de kan være. 

 

 

Rosario Castellanos: De ni vogtere 

Under brydningstiden i 1930'erne oplever en 
mexicansk godsejerdatter, hvordan forældrenes 
privilegier trues af de indianske landarbejderes 
oprør. Selv føler hun sig mere knyttet til sin 
indianske barnepige end til familien. 
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Maria Amparo Escandón: González & Datter 
Transport Co. : en road novel med litterære 
friheder 

Pigen Frihed er endt i et mexicansk 
kvindefængsel. Her fortæller hun malende sine 
syv cellekammerater om opvæksten på uendelige 
landeveje med sin. enlige far - langturschaufføren. 
Og som noget nyt oplever hun at få venskaber. 

 

Laura Esquivel: Hjerter i chili 

Om kærlighed og kogekunst i 1910'ernes Mexico i 
den sanselige og sørgmuntre historie om Tita og 
Pedre, som ikke kan få hinanden, fordi 
familietraditionen kræver, at Tita passer sin mor, 
til hun dør. 

 

 

Carlos Fuentes: Artemio Cruz' død 

En mexikansk finansmand har på sit dødsleje et 
opgør med sit liv, hvori han har svigtet alle idealer 
og nu selv svigtes. 

 

 

 

Carlos Fuentes: Årene med Laura Díaz 

Laura Diaz lever fra 1898-1972 i Mexico, hvor hun 
gennem sin færden blandt politisk engagerede 
intellektuelle og i kunstnerkredse følger landets 
politiske udvikling på tæt hold. 
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Graham Greene: Magten og æren 

En forsumpet katolsk præst, der illegalt fortsætter 
sin gerning, og den idealitiske unge politiofficer, 
der fanger ham, symboliserer de stridende parter 
under religionsforfølgelserne i Mexico i 1920'erne. 

 

 

Gary Jennings: Aztekeren 

I 1500-tallets Mexico lever aztekeren Mixtli (Mørk 
Sky) sit liv fra en fattig barndom til en hverdag ved 
fyrstehoffet. Han foretager vigtige rejser, møder 
kærligheden, men deltager også i periodens 
blodige krige. 

 

Barbara Kingsolver: Lakunen 

Shepherd vokser op i Mexico. Hans arbejde hos 
henholdsvis malerægteparret Frida Kahlo og 
Diego Rivera og kommunistlederen Trotskij gør, 
at han bliver nødt til at flygte til USA. Det lykkes 
ham her at slå igennem som forfatter, men han 
anklages for uamerikansk virksomhed. 

 

Cormac McCarthy: Blodets meridian eller 
Aftenrøden i Vesten  

Drengen slutter sig til Glantons bande, der midt i 
1800-tallet drager hærgende gennem Texas og 
Mexico på jagt efter fjendtlige indianere. Den 
dæmoniske dommer Holden får stor indflydelse 
på banden og legitimerer på sin egen måde deres 
voldsomme fremfærd  
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Angeles Mastretta: Besat af kærlighed 

Emilia elsker to mænd: den lidenskabelige og 
politisk engagerede Daniel og den rolige læge 
Antonio. Og mellem alle følelserne skaber hun sit 
eget liv som læge i begyndelsen af 1900-tallets 
urolige Mexico. 

 

 

Angeles Mastretta: Tag mit liv 

Catalina, der som 15-årig bliver gift med en 
magtfuld general i 1930'ernes Mexico, beretter 
om sit syn på sex og politik og om sin voksende 
erkendelse af, at magten og rigdommen er 
baseret på undertrykkelse. 

 

 

Octavio Paz: Ensomhedens labyrint 

Om det mexicanske menneskes vanskeligheder 
med at etablere en kulturel identitet efter 
århundreders kolonialisme og nu med den 
kulturelle trussel fra USA. Afsluttes med et essay: 
"Ensomhedens dialektik". 

 

Arturo Pérez-Reverte: Sydens dronning 

Tereza Mendoza, som har forladt Mexico over 
hals og hoved, opbygger i Spanien et narkokartel, 
hvor hun er Sydens dronning. Men et ophold i 
fængslet hvor hun introduceres til 
verdenslitteraturen vender op og ned på hendes 
tilværelse, og hun vender tilbage til Mexico for at 
gøre op med de kriminelle der var årsag til 
hendes elskedes død. 
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Júan Rulfo: Sletten brænder 

Noveller om menneskenes desperate kamp for at 
overleve på den karrige højslette Jalisco i Mexico 
i begyndelsen af 1900-tallet. 

 

 

 

Henrik Stangerup: Broder Jacob 

Den danske franciskanermunks liv (ca. 1484-
1566) og religiøse overvejelser på vandringer 
mellem Europas klostre indtil reformationen, 
derefter i Mexico som grundlægger af menigheder 
efter idealerne i Thomas Mores "Utopia". 

 

 

John Steinbeck: Perlen 

Genfortælling af en gammel mexicansk historie. 
Den fattige fisker Kino og hans kone Juana har en 
lille dreng, der bliver bidt af en giftig skorpion. Da 
Kino finder en stor perle, tager ulykkerne fat. 

 

 

Paco Ignacio Taibo: En nem sag 

Kriminalroman fra vore dages Mexico City om en 
privatdetektiv, der har 3 sager: mordet på en 
ingeniør, bevogtningen af en ung pige og 
omstændighederne ved mordet? på 
revolutionshelten Zapata i 1919. 
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B. Traven: Tre mand søger guld 

Roman fra Mexicos højland om guldhungerens 
uhyggelige og ødelæggende virkninger på tre 
guldgraveres karakter. 

 

 

 

Victor Villaseñor: En regn af guld 

Familiesaga i to bind, der begynder med en fattig, 
brutal barndom under den mexicanske revolution 
og en fortumlet ungdom i Californien. To stærke 
bedstemødre forstår at give kærlighed og 
sammenhold videre, så livet alligevel bliver godt. 

 

 

Robert James Waller: En stille aften i Puerto 
Vallarta 

Kriminalroman. En spændingsforfatter og en 
lidenskabelig kvinde bor i Mexico, og da de 
overværer et snigskyttemord indvilliger de i at 
køre morderen - en vietnamveteran - til grænsen 
til USA! 

 

Film 

 

Amores perros 

I Mexico City krydses en række skæbner ved et 
biluheld de alle bliver involveret i: Octavia, der er 
forelsket i sin brors kone, den succesrige model 
Valeria og kommunisten El Chivo. 

Instruktør: Alejandro González Iñarritu År: 2000 

Skuespillere: Emilio Echevarría, Gael García, 
Goya Toledo, Álvaro Guerrero 
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Fanget i natten 

I en afsidesliggende mexicansk kystby kæmper 
en falden præst for at få styr på sit ødelagte liv. 
Og tre kvinder - en jordbunden hotelejer, en 
æterisk kunstner og en temperamentsfuld, 
egenrådig teenager - kan hjælpe med at redde 
ham. Eller de kan ødelægge ham. Efter stykke af 
Tennessee Williams med konflikter, lidenskab og 
et overraskende strejf af intelligent humor. Filmen 
gennemgår den mørke nat i en mands sjæl og 
kaster lys over forskellen mellem drømme og den 
bittersøde overgivelse til virkeligheden. 

Instruktør: John Huston   År: 1964 

Skuespillere: Richard Burton, Ava Gardner, 
Deborah Kerr 

La Zona 

Da de riges bevogtede område Zonen i Mexico 
City bliver krænket af tre unges indtrængen, fører 
det til indbrud og mord. Beboerne ønsker ikke 
politiets indblanding, men vil forsvare deres 
område ved selvtægt. 

Instruktør: Rodrigo Plá        År: 2007 

Skuespillere: Daniel Giménez Cacho, Carlos 
Bardem, Daniel Tovar, Alan Chávez 

 

- og din mor 

Da de to mexicanske 17-årige fløse Tennoch og 
Julio tager på en rejse til den imaginære strand 
Himlens Mund sammen med den 28-årige Luisa, 
får de udforsket deres seksualitet og sat deres 
venskab på en prøve. 

Instruktør: Alfonso Cuarón      År: 2001 

Skuespillere: Maribel Verdú, Gael Garcéa Bernal, 
Diego Luna 
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Sin nombre 

Sayra er sammen med sin familie på vej gennem 
Mexico. Målet er at komme over grænsen til USA. 
Undervejs krydser en ung mand på flugt deres 
spor. 

Instruktør: Cary Joji Fukunaga         År: 2008 

Skuespillere: Paulina Gaitan, Edgar Flores, 
Kristyan Ferrer, 

 

Til havet 

5-årige Natan er skilsmissebarn. Til hverdag bor 
han med sin mor i Rom. Denne sommer skal han 
tilbringe med sin far i et hus på pæle i en 
fiskerlandsby ved Mexicos kyst. Her er det 
nærheden og nuet der tæller, og dagene går med 
at sejle, fiske og udforske naturen og dyrelivet. 

Instruktør: Pedro González-Rubio          År: 2009 

Skuespillere: Jorge Machado, Roberta Palombini,  
Natan Machado Palombini 

 

Viva Zapata 

Filmhistorien om den revolutionære Emiliano 
Zapata, der var en af lederne I oprøret mod den 
korrupte og undertrykkende diktatorpræsident 
Porfirio Diaz i begyndelsen af det 20. århundrede. 
Instruktør: Elia Kazan          År: 1952 

Skuespillere: Marlon Brando, Jean Peters, 
Anthony Quinn 
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Faglitteratur 

 

Gram, Bettina: Mexico (48.65) 

Kort introduktion til levevilkår, samfundsudvikling 
og kultur med afsnit om bl.a.: Geografi ; Tidlig 
historie ; Nyere historie ; Økonomi og økologi ; 
Undervisning ; Religion ; Mexico City ; Sydmexico 
; Menneskerettigheder ; Mexico i dag ; Leksikon. 

 

 

 

Mielche, Hakon: Mexico – de glade farvers 
land (48.65) 

Rejsebogsforfatterens personlige fortælling om 
Mexico. En fortælling om landets historie og kultur 
og oplevelser i nutiden (1968). Både guide og 
rejseberetning 

 

 

 

Thaae, Søren; Mexico klipperier (76.8) 

Skabelonbog for børn og voksne, som indeholder 
forslag til f.eks. uhyggelige skeletter og kranier, 
som ses overalt i Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 



Side | 11  
 

Madsen, Finn: Aztekerriget og den spanske 
erobring : Mesoamerikas indianere i 1500-
tallet (98.57) 

Om rigets opståen, samfundets opbygning og 
styreform, social opdeling, religion og livsvilkår, 
stormagtstiden samt rigets fald i krigen mod 
Spanien i 1521. 

 

 

Nielsen, Jesper: Under slangehimlen (98. 57) 

På baggrund af arkæologisk og historisk 
kildemateriale berettes om mayafolket og deres 
forgængeres kultur og historie fra år 7000 f.v.t. og 
frem til i dag. 

 

 

Foster, Lynn V.: A brief history of Mexico 
(98.65) 

Fra Facts-on-file 2009 og på engelsk, men er til 
gengæld en up-to-date gennemgang af Mexicos 
historie. 

 

 

 

Somer, Erik: Mexico i flammer : set fra 
Danmark (98.65) 

Indhold: Kampen for selvstændighed 1810-1823 ; 
Mexicos store revolution 1910-1920 ; Med Frans 
Blom i de store skove ; Mexicos historie. 
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Reed, John: Storm over Mexico (98.65) 

Den amerikanske korrespondents personlige 
beretning om hans oplevelser i de måneder i 1913 
han var sammen Pancho Villa og hans folk under 
den mexicanske revolution – en levende skildring 
af mennesker og begivenheder. 

 

 

Musik 

 

Mexico 

En antalogi af sange fra Putumayo World Music 
presents… med en blanding af mexicansk 
folkemusik som bl.a. latin, ranchera, norteño,  tex-
mex og indiansk musik. 

 

 

Los Lobos: By the light of the moon 

Rockgruppe fra Los Angeles, der spiller tex-mex 
med elementer af folk, jazz og blues. Leverede 
bl.a. musikken til filmen ”La Bamba”. 

One time one night; Shakin' shakin' shakes; Is this 
all there is?; Prenda del alma; All I wanted to do 
was dance; Set me free; The hardest time; My 
baby's gone; River of fools; The mess we're in; 
Tears of God 
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Fodbold 

Høyer Hansen, Per: Fodbold-VM Mexico '86 

Tips-Bladets Nestor med velskrevne og 
indsigtsfulde betragtninger over Danmarks første 
VM. Om kvalifikationen, slutrunden, kampene og 
landet med udsigt og anekdoter. 

 

 

Kogebøger 

 

Adam, Cornelia: Den lille mexikanske kogebog 
(64.102) 

Grundig introduktion til det mexicanske køkken 
med originale opskrifter på 50 af de mest 
populære retter som bl.a. tortillas, enchiladas, 
guacamole og chili con carne. 

 

 

Feniger, Susan: Cantina : det klassiske 
mexicanske køkken (64.102) 

Om det mexicanske hverdagskøkken med 
grundopskrifter på bl.a. på tortilla, salsa, bønner 
og ris. Øvrige opskriftsemner: forretter, salater, 
supper, hovedretter samt desserter. Hvert afsnit 
indledes med bemærkninger om retternes 
anvendelse. Opskrifterne er overskuelige og 
nemme at følge. 
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Wilson, Anne: Det mexicanske køkken (64.102) 

Samling af opskrifter med klassiske mexicanske 
retter – fra tortillas og tacos til stegte bønner og 
seviche, samt berømte drinks som margarita og 
sangria. 

 

 

 

Lundsgaard, Bente Nissen: Smagen af det 
moderne Mexico (64.102865) 

Mexicanske opskrifter med bl.a. brunch, 
sandwich, tortillas, grøntsager, supper, salsaer, 
fisk og skaldyr, grill, tilbehør, kager, desserter, 
brød, drinks. Derudover tips om fx tørrede chilier, 
olie, krydderier.  

 


