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Vin, spiritus og gode bøger 

 

Anna Blundy: Ren vodka 

Faith Zanetti vender efter 15 år tilbage til Moskva 
som korrespondent – hærdet efter et hårdt liv og 
utallige drinks og cigaretter. Fortidens spøgelser 
trækker hende ind i gammel mordsag, og kampen 
mod anklagerne vækker på mere end en måde 
fortiden til live. 

 

Charles Bukowski: Kvinder 

Forfatterens alter ego - poeten Henry Chinaski - 
er halvgammel og ulækker. Alligevel scorer han 
lykkeligvis hele tiden kvinder, for hans livs 
interesse ER kvinder, sex, sprut og poesi. 

 

 

Michael Dibdin: En eftersmag af død 

Kriminalroman om politiinspektør Aurelio Zen, 
som denne gang bliver sendt til Piemonte, 
Baroloens og Barbarescoens hjemegn, for at 
opklare mord, som ikke kun har med vin at gøre,  
men også med trøfler. 

 

Dick Francis: Beviset 

Spændingsroman om en stilfærdig vinhandler, der 
kommer på sporet af et gangstersyndikat, som 
forfalsker vin og spiritus. 
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Noah Gordon: Catalaneren 

I slutningen af 1800-tallet vender den unge Josep 
hjem fra landflygtighed i Frankrig til familiens 
forsømte vingård i Nordspanien. Han vil nu 
forfølge sin store drøm om at dyrke druer til vin og 
ikke kun lave sur vin til eddikefremstilling. 

 

 

Jørgen Helkiær: Vinhandleren fra Vauban 

En fransk vinhandlers familiekrønike skildret 
igennem 3 slægtsled om kærlighed, skæbne og 
livets op- og nedture, der tager sin begyndelse 
ved afslutningen af 1. verdenskrig og slutter efter 
2. verdenskrig. 

 

 

Joanne Harris: Brombærvin 

Jay flygter fra sit smarte liv i London og bosætter 
sig i Frankrig, hvor han forsøger sig som 
vinbonde. Det er svært, men han får uvurderlig 
hjælp fra sin afdøde skytsengel. 

 

 

Maria Lang: Stryknin og whisky 

Krimi, hvorCamilla Martin er til kvindekongres på 
en idyllisk svensk herregård. Idyllen får imidlertid 
en brat ende, da Camilla finder en af deltagerne 
myrdet. 
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Tom Kristensen: Hærværk 

Psykologisk roman fra mellemkrigstidens 
København om den fallerede og alkoliserede 
digter Ole Jastrau, der holder sig oppe ved at 
anmelde kunst i Dagbladet. Hans egen inspiration 
er brændt ud, og fornemmelsen af tomhed og 
desillusion tager til. 

 

 

Niels Lillelund: Bibendum 

Privatdetektiven og vinkenderen Erik Andersen 
bliver indblandet i en sag, da vinhandler Paul 
Chambard, efter at have modtaget trusselsbreve, 
omkommer i en mystisk bilulykke i Frankrig. Hvem 
står bag, og hvorfor. 

 4. del af krimiserien om Erik Andersen 

 

Compton Mackenzie: Masser af whisky 

Humoristisk roman fra Hebriderne under 2. 
verdenskrig, hvor whiskyforsyningerne er i bund. 
Men så sker miraklet – et skib med lasten fuld af 
whisky strander – alle kræfter sættes ind for at 
redde whiskyen og sikre, at tolderne og 
myndighederne i øvrigt holdes udenfor. 

 

Hugh Pentecost: Champagnemorderen 

En forgudet entertainer er i fuld gang med sit 
comeback, da hans vennekreds rammes af en 
række uforklarlige mord. Han beder derfor sin 
gamle ven, privatdetektiven Julian Quist, om at 
undersøge sagerne. Det fører til bla. Til et 
løssluppent Champagnegilde i Hollywood, 
selvmord og pengeafpresning. 
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Peter Rosendahl: Bourgognen der blev borte 

En engelsk pilot strander under 2. verdenskrig i 
en fransk vinlandsby og forelsker sig i 
borgmesterens dejlige datter. Tyskerne er ellers 
langt væk, men pludselig opdager de 
vinbøndernes dejlige Bourgogne... 

 

John Steinbeck: Dagdriverbanden 

Humoristisk roman om nogle landstrygere i 
Californien, som har forkærlighed for vin. De lever 
et sorgløst dag-til-dag-liv blandt den fattige 
befolkning, som er af forskellig oprindelse. 

 

Martin Walker: Dødens vingård 

Bruno Courrèges røgter sit job som politimester i 
en charmerende landsby i den franske Perigord 
region med en afslappet holdning til små 
lovovertrædelser, men en påsat brand og to 
mistænkelige dødsfald spolerer idyllen i de mulige 
fremtidige vindistrikt. 

 

Film 

A good year 

London-børsmægleren Max Skinner arver sin 
onkel Henrys vingård i Provence, og under sit 
besøg på gården finder han tilbage til sin 
barndom og livets sande værdier. 

Instruktør: Ridley Scott   År: 2000 

Skuespillere: Russell Crowe, Albert Finney, 
Marion Cotillard 
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Barfly 

Henry Chinaski har et umiskendeligt talent for at 
skrive, men drikker støt og stædigt og tilbringer 
det meste af sin tid på en bar, hvor hans daglige 
slagsmål med bartenderen er et fornøjeligt 
frikvarter for kvarterets luddere, lommetyve og 
almindelige drukmåse. 

Instruktør: Barbet Schroeder  År: 1987 

Skuespillere: Mickey Rourke, Faye Dunaway 

 

Bottle shock 

Jim Barrett er en stædig californisk vinbonde, men 
det er i 1970'erne ikke en dans på roser at dyrke 
druer i Napa Valley. Faktisk er Jim ved at give op. 
Men så træder hans søn i karakter og 
præsenterer fars vin ved en fin vinsmagning i 
Frankrig! 

Instruktør: Randall Miller  År: 2008 

Skuespillere: Bill Pullman, Alan Rickman, Chris 
Pine 

 

French kiss  

Den snudfornuftige Kate drømmer om en fremtid 
med villa og børn sammen med sin forlovede 
Charlie. Da Charlie i Paris forelsker sig i en fransk 
pige tager Kate til Paris for at vinde ham tilbage. I 
flyet møder hun plattenslageren Luc, som lærer 
hende at livet kan opleves på flere måder. 

Instruktør: Lawrence Kasdan  År: 1995 

Skuespillere: Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy 
Hutton, Jean Reno 
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Sideways 

Miles skal være forlover ved sin ven Jack's 
bryllup. Han har derfor inviteret Jack på en uges 
ferie, hvor han vil indføre vennen i 
vinsmagningens fantastiske verden. Moden 
komedie, der med livsklog humor udstiller 
mændene som kejtede og sårbare væsner. 

Instruktør: Alexander Payne   År: 2004 

Skuespillere: Paul Giamatti, Thomas Haden 
Church, Virginia Madsen 
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