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Romaner langs Nilen : Egypten, 
Sudan, Ethiopien, Uganda 
 

Alaa  Al Aswany: Yacoubians hus 

I et stort boligkompleks i Cairo lever en række 
mennesker fra alle samfundets lag, hvis enkelte 
historier følges i et epos om kærlighed, magt og 
afmagt. 

 

 

Johannes Anyuru: En storm kom fra paradiset 

Biografisk roman om forfatterens far, P (Paul 
Anyuru), der i 1970'erne forlader Uganda for at 
blive uddannet til jagerpilot i Grækenland. Hans 
drømme om at flyve bliver til et mareridtsagtigt liv i 
evig flugt, da Idi Amin tager magten i Uganda ved 
et statskup. 

 

Agatha Christie: Døden på Nilen 

Under en udflugtstur på Nilen bliver en rig ung 
kvinde myrdet, og den allestedsnærværende 
Hercule Poirot opdager hurtigt, at næsten alle 
ombord havde et motiv til drabet. 

 

 

Albert Cossery: Tiggerne og de hovmodige 

En ung luder bliver dræbt af den tidligere 
universitetslærer, Gohar, som er afhængig af sin 
ven poeten og hashhandleren, Yéghen. 
Kriminalkommissæren, der er bøsse, indleder 
jagten på forbryderen i Kairos slum. 
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Len Deighton: Den gyldne by 

Bert Cutler, tidligere skotsk politimand, bringes til 
Cairo 1942 med det formål at finde den tyske 
general Erwin Rommels spion og bremse den flod 
af efterretninger, der synes at gøre Rommels 
indtagelse af byen uundgåelig. 

 

Nick Drake: Nefertiti - dødebogen  

Da dronning Nefertiti forsvinder sporløst, ti dage 
før indvielsen af den nyanlagte hovedstad, sender 
farao Akhenaten bud efter politimanden Rai 
Rahotep, som får til opgave at løse mysteriet om 
dronningens forsvinden. 

 

 

Lawrence Durrell: Alexandria kvartetten 

4 bind (Justine, Balthazar, Mountolive, Clea), hvor 
byen Alexandria før 2. verdenskrig danner 
rammen om et kompliceret puslespil af filtrede 
menneskeskæbner, forretninger, meninger og 
livsholdninger. 

 

Dave Eggers: Hvad er dette hvad : Valentino 
Achak Dengs selvbiografi 

Roman i selvbiografisk form om den sudanesiske 
flygtning Valentino Achak Deng, der på grund af 
borgerkrigen allerede som barn bliver skilt fra sine 
forældre og drives på flugt. Undervejs møder de 
både soldater, guerillaer og militser samt vilde 
dyr, sygdom og sult, men forude venter prøvelser 
af en helt anden art. 
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Karen Essex: Kleopatra  

Kleopatra fødes som prinsesse af Egypten, men 
følger tidligt sin far i romersk eksil. Gift med sin 
halvbror vender hun som 20-årig tilbage og viser 
sig som en stærk og elsket regent. Fortsættes i 
”Farao”. 

 

 

Brad Geagley: Den falske konges dag 

Krimi fra Ramses IVs Egypten med opdageren 
Semerket i hovedrollen, hvor han på baggrund af 
uro i Babylon og Mesopotamien skal skaffe 
faraoen alliancer. 

 

 

Pauline Gedge: Den fremmede konge 

I flere dynastier har Egyptens konger - setui'erne - 
været af fremmed herkomst, men omkring 1500 
f.Kr kulminerer utilfredsheden. Efterkommer af 
den sidste farao - Seqenere Tao - samler magt og 
styrker og starter et oprør. Første bind i serien om 
”Nilens herskere”. 

 

Margaret George: Kleopatra 

Ægyptens legendariske dronning Kleopatra (69-
30 f. Kr) fortæller om sit liv. Om den sorgløse 
barndom indtil hun som 18-årig afløser sin far på 
tronen, om kærligheden til Cæsar og Marcus 
Antonius, og til sidst om beslutningen om at begå 
selvmord frem for at blive ført i triumftog til Rom af 
Octavian. Romanserie i 3 bind. 
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Moses Isegawa: Abessinske krøniker 

Med den unge mand Mugezi som fortæller, 
berettes med humor og skarphed om livet i 
Uganda før, under og efter Idi Amin. 

 

 

 

 Robert Irwin: Det arabiske mareridt 

I 1400-tallet kommer Balian til Cairo som spion 
sammen med en flok pilgrimme. Hurtigt involveres 
han i et orientalsk eventyr med uigennemskuelige, 
farverige personer, der ikke vil ham det godt. 

 

 

Christian Jacq: Død over Nilen 

En amerikansk ægyptolog kæmper med alle sin 
penge mod Aswan-dæmningen, som er en 
økologisk katastrofe. Korrupte politifolk og 
fanatiske fundamentalister kæmper også og fører 
storbyen Cairo på katastrofekurs. 

 

 

 Christian Jacq: Osiris mysterierne 

Historisk roman fra Egypten i det 19. århundrede 
før Kristus under pharao Senostris III (1878-1843 
f.Kr.). Under ham erobres Nubien og landet 
reorganiseredes og oplevede en storhedstid både 
udadtil og indadtil. Da en række tegn tyder på at 
guden Osiris skal genfødes involveres den unge 
skriverlærling Iker i en række mystiske 
begivenheder. Romanserie i 4 bind. 
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Kirstine Magoola: Hvor mangotræerne er 
tunge af frugter 

Den unge Amalie drømmer om en udstationering i 
New York, men bliver sendt til Uganda. Her 
oplever hun mødet med en meget anderledes 
kultur og indleder et forhold til en spændende 
mand. 

 

Najīb Mahfūz: Café Karnak 

På en lille café i 1960'ernes Kairo kommer og går 
stamgæsterne. Nogle af dem går dog ikke frivilligt, 
men bliver fængslet og totureret af et totalitært 
regime, og også Junikrigen i 1967 kræver sine 
ofre. 

 

Najīb Mahfūz: Midaqgyden 

En farverig beskrivelse af en gyde i et fattigkvarter 
i Cairo, centreret omkring skildringen af en ung 
pige, der ender som prostitueret. 

 

 

 

Najīb Mahfūz: Pennsion Miramar 

Fem mandlige gæster på en pension i Alexandria 
fortæller hver deres version af en begivenhed, 
hvori den kønne stuepige spiller en væsentlig 
rolle. Handlingen foregår i tiden efter Nassers 
revolution i 1952. 
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Luciano Marrocu: Debrà Libanòs 

Krimi med det italienske opdagerpar Serra og 
Carruezzo, der sendes til Abessinien for at 
opklare mordet på en italiensk løjtnant. 

 

 

 

Elizabeth Peters: Den sidste kamel døde ved 
middagstid 

Detektiven og arkæologen Peabody, hendes 
mand Emerson og deres uregerlige, 
videbegærlige 10-årige søn Ramses lander under 
en udgravning i et spændende eventyr i den 
sudanesiske ørken. Et eventyr der nærved og 
næsten koster dem alle tre livet i en speget 
politisk intrige i en mystisk hemmelig by. 

 al-Tayyib Sālih: Tid til opbrud nordpå 

I tiden efter 2. verdenskrig vender en ung mand 
efter endt uddannelse i London tilbage til en 
forandret landsby i Sudan. Her møder han den 
hemmelighedfulde og dragende tilflytter Mustafa,  
der også har slået sig ned efter ophold i udlandet. 

 

Paul Sussman: Den forsvundne hær 

Kriminalroman. I året 523 f.v.t. forsvandt 
Cambyses hær i Ægyptens ørken, og i 2000 bliver 
en ægyptisk antikvitetshandler og en engelsk 
arkæolog myrdet. Med arkæologens datter Tara i 
orkanens øje opklares sammenhængen mellem 
sagerne. 

1. del af en serie. 
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Bjarne Reuter: Den egyptiske tenor 

Kriminalkommissær Stelman og hans tåbelige 
assistent Larsen sættes på sagen om en 
chefforhandler, der myrdes før en vigtig global 
fredskonference, og sporene ender på et 
krydstogtsskib på Nilen. 

 

Wilbur A. Smith: Den 11. plage 

Da Nilen tørrer ud sender Farao Nefer Seri bud 
efter Magiens Mester, den kloge og synske eunuk 
Taita. Han skal drage sydpå for at finde ud af 
hvorfor Nilens vande trækker sig tilbage - en 
ekspedition med mange farer. 

3. del af ”Flodguden”. 

 

Majok Tulba: Under den mørke himmel 

Den 11-årige Obinnas landsby i Sudan angribes 
af oprørere, som brænder alle hytter ned og tager 
alle drengene med for at træne dem som 
børnesoldater. Rekruttiden er meget brutal og 
voldsom, og den forandrer Obinna til en 
skånselsløs soldat. 

 

Denyse Woods: Nattog til Innsbruck 

Frances og hendes kæreste Richard er i Sudan, 
men pludselig forsvinder Richard sporløst. 
Frances kan ikke finde nogen forklaring, men fire 
år senere møder hun igen Richard på nattoget til 
Innsbruck og gennem en lang nat bliver mange 
dunkle punkter opklaret. 
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Fagbøger 

 

Derek Cullen: Store rejser – på floderne (40.9)  

Udforskning og rejser til områder langs nogle af 
jordens største floder, bl.a. Amazonas, Niger og 
Nilen, herunder Albert- og Victoriasøerne. 

 

 

Allan Moorehead: Den hvide Nil (48.42) 

Om udforskningen af Nilen i perioden 1856-1900, 
om personligheder som Richard Burton, John 
Hanning Speke, David Livingstone og Henry 
Morton Stanley og deres bedrifter. Desuden om 
de politiske virkninger af deres opdagelsesrejser, 
bl.a. bygningen af Suez-kanalen. 

 

Beretningen om Nilen / Anne Millard & Steve 
Noon 

Billedbog om livet langs verdens længste flod, 
Nilen, gennem 4500 år. 
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Film 

 

Death on the Nile 

Jackie er så forelsket, at hun absolut må 
præsentere sin Simon for veninden, Linnet, og det 
er en fejl, for Linnet snupper Simon og gifter sig 
med ham. Det nygifte par tager på bryllupsrejse, 
men Jackie følger efter, så da Linnet bliver 
myrdet, er Jackie en oplagt mistænkt, men den 
belgiske detektiv Hercule Poirot lade sig ikke 
narre.  

Instruktør: John Guillermin   År: 1978 

Skuespillere: Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette 
Davis, Mia Farrow, 

 

Yacoubians hus 

Gennem beskrivelsen af livet i og omkring en 
gammel statelig beboelsesejendom tegnes et 
billede af nogle menneskeskæbner i det moderne 
Cairo. 

Instruktør: Marwan Hamed  År: 2006 

Skuespillere: Adel Imad, Yosra, Nour Elsherif, 
Hend Sabri 

 

Fra Nordpolen til Sydpolen 

I 8 afsnit rejser Michael Palin fra pol til pol med 
forskellige transportmidler langs den 30. 
længdegrad gennem Skandinavien, 
Sovjetunionen, Europa og Afrika. Dokumentarfilm 
der følger Nilen på en del af rejsen. 
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Wonders of the world – Nilen (BBC Natural 
history) 

 

 

 

 

 

Tegneserier 

 

Sussi Bech: Nofret-serien 

Den berømmede Nofret-serie, der meget foregår i 
Egypten blev påbegyndt af Sussi Bech i 1991, 
mens 12 og foreløbig sidste bind udkom i 2011. 

 

 

 

Lucien de Gieter: Papyrus-serien 

Kun to bind i denne serie er oversat til dansk: Den 
levende mumie og Portenes herre. Den lille fisker 
Papyrus smides af pygmæerne ned i en tillukket 
brønd. Her finder han en sarkofag indeholdende 
Faraos datter Theti, der er blevet kidnappet og 
levende balsameret. 

 

Edgar P. Jacobs: Pyramidens hemmelighed 

Tegneserie i to bind i farver hvor 2 ægyptologer 
og en engelsk kaptajn hvirvles ind i mystiske 
begivenheder omkring Kheops-pyramiden. 
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Jacques Martin: Nilens fyrste ; Den gyldne 
sfinks 

Tegneserie i farver om en ung gallisk 
høvdingesøn i Romerriget kort før år 0. Alix, hvis 
stamme er overmandet af romerne, bliver af 
Cæsar sendt på en hemmelig mission til Egypten. 
To bind i en større serie. 

 

Walden, Hilaire: Det nordafrikanske køkken : 
eksotiske retter fra Marokko, Tunesien, 
Algeriet og Egypten (64.102) 

Et indblik i de kulinariske traditioner fra en 
gådefuld og fascinerende del af verden med 
autentiske og eksotiske opskrifter kombineret med 
smukke billeder af landskaber og retter fra 
Nordafrika.  

 


