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 FORORD 
Kære låner, 

 

Igen i år har vi udvalgt nogle af vores favoritter inden for 

forskellige genrer som inspiration til læsning for vore lånere. 

 

Denne gang vil vi gerne nå endnu længere ud end til de 

mange læsekredse, vi har på Hørsholm Bibliotek. Vi vil 

inspirere med det bedste, ikke kun inden for litteratur, men 

også inden for apps, musik, film og hjemmesider. 

 

Vi håber, du vil bruge hæftet som en inspirationskilde, at du 

vender tilbage til det flere gange og måske endda deler det 

med dine venner. 

 

Kærlig hilsen og god læselyst fra dine bibliotekarer 

 

Nina, Sophie, Simon, Helle og Kristina 
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Sansom, C. J. 
Vinter i Madrid / forfatter: C. J. Sansom ; oversætter: An-
nemette Goldberg. - 1. udgave. - [Kbh.] : Bazar, 2011. - 
687 sider 
 
Originaltitel: Winter in Madrid 
Englænderen Harry Brett er blevet såret ved Dunkerque 
og bliver i 1940 sendt til Madrid for at udspionere en 
gammel skolekammerat. Deres og de øvrige personers 
liv tegner et detaljeret billede af krigen på slagmarken og 
livet i et Madrid i ruiner 
 
Emne: den spanske borgerkrig * den 2. verdenskrig * 
kærlighed * historie * Spanien * Madrid * 1930-1939 * 
1940-1949  
 
Simon siger: Kærlighed, spionage og borgerkrig i 1930’-
ernes Spanien. En page turner. Husk lommetørklædet. 

Mishani, Dror (f. 1975) 
Din nabos søn : kriminalroman / forfatter: Dror Mishani ; 
oversættere: Hans Henrik Fafner, Rivka Uzan Fafner. - 1. 
udgave. - [Kbh.] : Gyldendal, 2013. - 319 sider. - (En kom-
missær Avraham sag) 
 
Originaltitel: Tik ne'edar 
Krimi fra Tel Aviv-området i Israel, hvor politikommissær 
Avraham Avraham står med en sag om en forsvundet tee-
nagedreng og mange vildspor 
Orginaludgave: 2011 
 
Emne: krimi * politiromaner * forsvundne personer * Tel 
Aviv * Israel  
 
Simon siger: Herligt: en krimi uden afskårne lemmer og 
blod alle vegne. En psykologisk thriller fra Israel. 

Simon anbefaler 

Krimi 

Historisk roman 

search:ccl=lfo%3DSANSOM%2C%20C.%20J.@
search:ccl=lem%3DSPANSKE%20BORGERKRIG@
search:ccl=lem%3D2.%20VERDENSKRIG@
search:ccl=lem%3DK%C6RLIGHED@
search:ccl=lem%3DHISTORIE@
search:ccl=lem%3DSPANIEN@
search:ccl=lem%3DMADRID@
search:ccl=lem%3D1930-1939@
search:ccl=lem%3D1940-1949@
search:ccl=lfo%3DMISHANI%2C%20DROR%20%28F.%201975%29@
search:ccl=lse%3DKOMMISS%C6R%20AVRAHAM%20SAG@
search:ccl=lse%3DKOMMISS%C6R%20AVRAHAM%20SAG@
search:ccl=lem%3DKRIMI@
search:ccl=lem%3DPOLITIROMANER@
search:ccl=lem%3DFORSVUNDNE%20PERSONER@
search:ccl=lem%3DTEL%20AVIV@
search:ccl=lem%3DTEL%20AVIV@
search:ccl=lem%3DISRAEL@
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Birch, Carol * 
Dragetid / forfatter: Carol Birch ; oversætter: Mich Vrå. - 
1. udgave. - [Kbh.] : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 310 
sider 
 
Originaltitel: Jamrach's menagerie 
London, 1857. Unge Jaffy Brown overlever mødet med 
en tiger, der er sluppet løs fra et menageri, og snart har 
han travlt med at passe eksotiske fugle i den myldrende 
storby og jage drager i Det Indiske Ocean 
 
Emne: søfortællinger * forlis * overlevelse * forlystelser * 
1850-1859 * London * England * Det Indiske Ocean 
 
Simon siger: Eventyrlig historie om en drengs oplevelser 
i 1850’ernes London og på de syv have. Husk rednings-
kransen. 

Malaparte, Curzio 
Kaput / forfatter: Curzio Malaparte ; oversætter: Conni-
Kay Jørgensen ; efterord: Conni-Kay Jørgensen. - 2. ud-
gave. - Kbh. : Vandkunsten, 2011. - 460 sider 
 
Originaltitel: Kaputt (italiensk) 
Curzio Malaparte (1898-1957) er frafalden fascist med 
adgang til Mussolini og Europas højeste kredse. Han rej-
ser rundt i Europa som krigskorrespondent og skildrer de 
voldsomme indtryk fra slagmarken - en skildring af men-
neskelig fornedrelse, ligegyldighed og amoral 
På omslaget: Roman 
Tidligere: 1964 
 
Emne: den 2. verdenskrig * historie * krigskorresponden-
ter * Europa  
 
Simon siger: En italiensk facist forvandles til humanist 
i kraft af sit arbejde som krigskorrespondent under 2. ver-
denskrig. Delvis selvbiografi. Sproget får en ny dimension og er stærkt billeddan-
nende. Hårrejsende læsning. 

Historisk Roman 

Roman 

search:ccl=lfo%3DBIRCH%2C%20CAROL@
search:ccl=lem%3DS%D8FORT%C6LLINGER@
search:ccl=lem%3DFORLIS@
search:ccl=lem%3DOVERLEVELSE@
search:ccl=lem%3DFORLYSTELSER@
search:ccl=lem%3D1850-1859@
search:ccl=lem%3DLONDON@
search:ccl=lem%3DENGLAND@
search:ccl=lem%3DINDISKE%20OCEAN@
search:ccl=lfo%3DMALAPARTE%2C%20CURZIO@
search:ccl=lem%3D2.%20VERDENSKRIG@
search:ccl=lem%3DHISTORIE@
search:ccl=lem%3DKRIGSKORRESPONDENTER@
search:ccl=lem%3DKRIGSKORRESPONDENTER@
search:ccl=lem%3DEUROPA@
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Brahem, Anouar 
The astounding eyes of Rita 
[musikoptagelse (cd)] / Anouar Brahem 
with Klaus Gesing, Björn Meyer, Khaled 
Yassine. - München : ECM, p 2009. - 1 cd 
+ 1 bilag 
 
ECM 2075, 1798628 
Indspillet i Udine, Italien 2008 
Indhold: The lover of Beirut ; Dance with 
waves ; Stopover at Djibouti ; The astoun-
ding eyes of Rita ; Al Birwa ; Galilee mon 
amour ; Waking state ; For no apparent 
reason 
 
Emne: jazz * verdensmusik * arabisk mu-
sik * instrumental * ud * 2000-2009 * Tu-
nesien  
 
Simon siger: Globalt guf for ørerne. Musik uden kunstner-ego. 

Stedman, M. L. 
Lyset i havet / forfatter: M. L. Stedman ; oversætter: Poul 
Henrik Westh ; kort: Neil Gower. - 1. udgave. - [Kbh.] : 
Turbulenz, 2012. - 331 sider 
 
Originaltitel: The light between oceans 
Et fyrtårn i Australien omkring 1920 danner rammen om 
et drama, der udspiller sig, da et ungt ægtepar beslutter 
at tage sig af et spædbarn fundet i en strandet båd 
Originaludgave: 2012 
 
Emne: drama * fyrtårne * ægteskab * 1920-1929 * Au-
stralien  
 
Simon siger: Drama om handling og konsekvens fra 
1920’ernes Australien. Godt plot og fint forløb. Går lige til 
hjertet. 

CD 

Roman 

search:ccl=lfo%3DBRAHEM%2C%20ANOUAR@
search:ccl=lem%3DJAZZ@
search:ccl=lem%3DVERDENSMUSIK@
search:ccl=lem%3DARABISK%20MUSIK@
search:ccl=lem%3DARABISK%20MUSIK@
search:ccl=lem%3DINSTRUMENTAL@
search:ccl=lem%3DUD@
search:ccl=lem%3D2000-2009@
search:ccl=lem%3DTUNESIEN@
search:ccl=lem%3DTUNESIEN@
search:ccl=lfo%3DSTEDMAN%2C%20M.%20L.@
search:ccl=lem%3DDRAMA@
search:ccl=lem%3DFYRT%C5RNE@
search:ccl=lem%3D%C6GTESKAB@
search:ccl=lem%3D1920-1929@
search:ccl=lem%3DAUSTRALIEN@
search:ccl=lem%3DAUSTRALIEN@
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Laksefiskeri i Yemen 
Salmon fishing in the Yemen [film (dvd)] / instruktør: Las-
se Hallström ; manuskript: Simon Beaufoy ; forlæg: Paul 
Torday ; filmfotograf: Terry Stacey ; skuespillere: Ewan 
McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas, Amr Wa-
ked, Tom Mison. - [Kbh.] : SF Film, 2012. - 1 dvd-video 
(114 min.) 
 
DVDL 21861 
En yemenitisk sheik og rigmand ønsker at indføre laksefi-
skeri i Yemens ørken. Dr. Fred Jones, der er ekspert i 
fiskeri, overtales af sheikens repræsentant, Harriet Chet-
wode-Talbot, til at gennemføre projektet 
Engelsk tale 
Undertekster på svensk, norsk, dansk, finsk og islandsk 
Produktion: BBC Films (Storbritannien), Lionsgate 
(Storbritannien), Kudos Pictures (Storbritannien), 2011 
Mærkning: Tilladt for alle men frarådes børn under 7 år 
 
Emne: laks * laksefiskeri * kærlighed * projekter * bureaukrati * humor * Yemen * en-
gelske film  
 
Simon siger: Herlig historie om fantasiens sejr over fornuften. Læs også bogen. 

Tan, Shaun 
Ankomsten / illustrator: Shaun Tan. - Helsingør : ABC 
Forlag, 2011. - Ca. 126 sider : alle ill. ; 32 cm 
 
Originaltitel: The arrival 
Tegneserie-graphic novel. En mand forlader sin fami-
lie og rejser til et fremmed og mystisk land fyldt med 
mærkelige byer og sære dyr. Vil han nogensinde se 
sin familie igen? 
Originaludgave: 2006 
 
Emne: graphic novels * indvandrere * fantastiske for-
tællinger  
 
Simon siger: Indvandrerens fremmedfølelse i flotteste 
tegninger. 

Tegneserie 

DVD 

search:ccl=lem%3DLAKS@
search:ccl=lem%3DLAKSEFISKERI@
search:ccl=lem%3DK%C6RLIGHED@
search:ccl=lem%3DPROJEKTER@
search:ccl=lem%3DBUREAUKRATI@
search:ccl=lem%3DHUMOR@
search:ccl=lem%3DYEMEN@
search:ccl=lem%3DENGELSKE%20FILM@
search:ccl=lem%3DENGELSKE%20FILM@
search:ccl=lfo%3DTAN%2C%20SHAUN@
search:ccl=lem%3DGRAPHIC%20NOVELS@
search:ccl=lem%3DINDVANDRERE@
search:ccl=lem%3DFANTASTISKE%20FORT%C6LLINGER@
search:ccl=lem%3DFANTASTISKE%20FORT%C6LLINGER@
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Bell, Alden 
Høstens engle / forfatter: Alden Bell ; oversætter: Nanna 
Solow. - [Kbh.] : Iris, 2012. - 251 sider 
 
Originaltitel: The reapers are the angels 
Zombier og andre grusomheder har lagt USA øde. Den un-
ge pige Temple tager på en rejse gennem forfaldet med en 
morder i hælene og en tumpe ved sin side 
 
Emne: USA * mutanter * zombier  
 
Nina siger: Zombierne er over os! De døde levende er ble-
vet populære både på tv og film og har nu også fået revival i 
bogform. Dette er egentlig en ungdomsbog men kan sag-
tens, for ikke at sige ”skal helst”, læses af voksne eller un-
ge. Fem ud af seks stjerner i Politiken, som skrev: ” Det er 
en historie, som har det hele. Sproglig mesterklasse. Intelli-
gent underholdning. Syrede syner. Den forholder sig re-
spektløst og energisk til sit grundtema om modstandskraft og livsvilje. Her er Det 
Vilde Vesten version 2.0. Nu i firhjulstrækker.” 

Cain, Susan 
Quiet : the power of introverts in a world that can't stop 
talking / forfatter: Susan Cain. - London : Viking, 2012. - 
x, 333 sider 
 
Om at være indadvendt i en verden og en kultur, hvor ud-
advendthed er idealet. Forskellen mellem at være intro-
vert og ekstrovert er den mest fundamentale forskel i per-
sonlighedstyper, og 1/3 af alle mennesker hører til de in-
troverte, men følsomhed og alvor anses ofte for uønske-
de egenskaber. Cain beskriver de kemiske forskelle i 
hjernen, og hvordan samfundet misforstår og undervur-
derer indadvendte. Hun giver indadvendte redskaber til at 
forstå sig selv og til at drage fordel af deres særlige styr-
ker. 
 
Emne: indadvendte * personlighedspsykologi * person-
lighedstyper  

Nina siger: Da jeg selv kategoriserer mig som en introvert person, var denne bog et 
must for mig. Mange ting giver pludselig mere mening, og man får lidt en trang til at 
kaste denne bog efter alle de ekstroverte mennesker, man kender. Bogen kan også 
varmt anbefales til ledere for at forstå kompleksiteten i medarbejdernes person-
lighedstyper. 

Nina anbefaler 

Faglitteratur 

Roman 

search:ccl=lfo%3DBELL%2C%20ALDEN@
search:ccl=lem%3DUSA@
search:ccl=lem%3DMUTANTER@
search:ccl=lem%3DZOMBIER@
search:ccl=lfo%3DCAIN%2C%20SUSAN@
search:ccl=lem%3DINDADVENDTE@
search:ccl=lem%3DPERSONLIGHEDSPSYKOLOGI@
search:ccl=lem%3DPERSONLIGHEDSTYPER@
search:ccl=lem%3DPERSONLIGHEDSTYPER@
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30.172 
Moran, Caitlin 
How to be a woman. - London : Ebury, 2011. - 313 sider 
 
En humoristisk bog om feminisme. I halvt memoir, halvt 
polemik, følger vi den engelske journalist Caitlin Moran 
fra hendes 13 års fødselsdag i 1988 til voksenlivet, over 
arbejdspladsen, strip-klubber, kærlighed, overvægt, 
abort, TopShop, moderskab og videre. 
 
Emne: Moran, Caitlin * kvinder * køn * feminisme * kvin-
deliv * England * biografier * 1990-1999 * 2000-2009  
 
Nina siger: Udgivet i 2011 men kommer først på dansk i 
2013. Jeg har været så heldig at få fat i en engelsk udga-
ve, så jeg kan komme i gang med det samme. Caitlin 
Moran blander provokative observationer af kvinders liv 
med en stor portion humor fra sit eget. Den skal læses, 
hvis man mener, at kvinders rettigheder og empowerment er essentielle emner ikke 
kun for kvinder men også for samfundet. 

Thomsen, Søren Ulrik (f. 1956) 
Rystet spejl : digte / forfatter: Søren Ulrik Thomsen. 
- [Kbh.] : Gyldendal, 2011. - 55 sider 
 
Digte fra en mand midt i livet, der kigger tilbage på 
levet liv og tab og frem med nysgerrighed fra det 
sted i livet han er. 
Originaludgave: 2011 
 
Emne: erindring * følelser * tab * længsel * kærlig-
hed * naturen * rejse  
 
Nina siger: Søren Ulrik Thomsen kan et eller andet 
med sin lyrik, som får de helt store følelser frem. Det 
handler om død og erindring men også om glæden 
ved livet, og det er sårbart og smukt. Jeg vil anbefa-
le dig at læse hele værket i et stræk på en søndag 
eftermiddag med en god kop varm yndlingsdrik ved 
din side. 

Lyrik 

Biografi 

search:ccl=ldk%3D30.172@
search:ccl=lfo%3DMORAN%2C%20CAITLIN@
search:ccl=lem%3DMORAN%2C%20CAITLIN@
search:ccl=lem%3DKVINDER@
search:ccl=lem%3DK%D8N@
search:ccl=lem%3DFEMINISME@
search:ccl=lem%3DKVINDELIV@
search:ccl=lem%3DKVINDELIV@
search:ccl=lem%3DENGLAND@
search:ccl=lem%3DBIOGRAFIER@
search:ccl=lem%3D1990-1999@
search:ccl=lem%3D2000-2009@
search:ccl=lfo%3DTHOMSEN%2C%20S%D8REN%20ULRIK%20%28F.%201956%29@
search:ccl=lem%3DERINDRING@
search:ccl=lem%3DF%D8LELSER@
search:ccl=lem%3DTAB@
search:ccl=lem%3DL%C6NGSEL@
search:ccl=lem%3DK%C6RLIGHED@
search:ccl=lem%3DK%C6RLIGHED@
search:ccl=lem%3DNATUREN@
search:ccl=lem%3DREJSE@
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83 
Pearson, Luke 
Hildafolk / forfatter: Luke Pearson. - 2. edition. - London : 
Nobrow, 2011. - [24] sider : ill. i farver. - (17x23 series) 
 
Tegneserie 
Originaludgave: 2010  
 
Nina siger: På tegneseriefronten kan jeg varmt anbefale 
forfatteren og illustratoren Luke Pearson. Han skriver bå-
de tegneserier til børn og voksne. Til de yngre læsere har 
han lavet serien om Hilda, som bor sammen med sin mor 
i en skov, hvor hun oplever de mest underfundige ting. 
Det, som gør hans tegneserier så gode, er bl.a. den helt 
utrolige fantasi, der er brugt, og sammen med de finurlige 
og smukke tegninger (man får helt lyst til at kravle ind i 
siderne) er disse historier ikke noget, man bør snyde sig selv for, også selvom man 
er voksen! 
Til voksne har Luke Pearson bl.a. lavet Everything we miss (den eneste som er til-
gængelig på danske biblioteker). Den handler om, hvordan vi går gennem livet, og 
alle de ting vi aldrig opdager. Fokus er på en mand, hvis forhold er mislykket. Jeg 
blev trist af at læse dette lille mesterværk, men på en smuk måde hvor jeg smilede 
hele vejen igennem. Både Hildafolk og Everything we miss vil være til udlån på 
Hørsholm Bibliotek snarest, dog kun på engelsk. 

Tegneserie 

Orwell, George 
Kammerat Napoleon / [af] George Orwell ; på dansk ved 
Ole Brandstrup. - 3. udgave, 6. tranebogsoplag. - [Kbh.] : 
[Gyldendal], 1986. - 118 sider ; 19 cm. - (Gyldendals trane-
bøger) 
 
Originaltitel: Animal farm 
Samfundssatire fortalt som dyrefabel med historisk bag-
grund i det interne politiske opgør blandt Sovjetunionens 
ledere efter revolutionen 
Originaludgave: 1945 
Tidligere: 3. udgave. 1973 
Fra 13 år 
 
Emne: Symbolske dyrefortællinger * Humor  
 
Nina siger: Jeg læste denne klassiker for første gang sid-
ste år. Hvis man ikke har læst den siden sin skoletid, kan 
jeg klart anbefale at give denne hurtigt læste bog et gensyn. Den holder på alle må-
der stadig, og man sidder ofte under læsningen og gyser over menneskets skræk-
kelige magtbegær symboliseret af dyrenes hieraki på en bondegård. 

Klassiker 

search:ccl=ldk%3D83@
search:ccl=lfo%3DPEARSON%2C%20LUKE@
search:ccl=lse%3D17X23%20SERIES@
search:ccl=lfo%3DORWELL%2C%20GEORGE@
search:ccl=lse%3DGYLDENDALS%20TRANEB%D8GER@
search:ccl=lse%3DGYLDENDALS%20TRANEB%D8GER@
search:ccl=lem%3DSYMBOLSKE%20DYREFORT%C6LLINGER@
search:ccl=lem%3DHUMOR@
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http://letterboxd.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nina siger: Få styr på hvilke film du ser (og har set). Letterboxd startede i en beta-
udgave i 2011, hvor jeg var heldig nok til at få en invitation via en ven. Det er et so-
cialt netværk for filmelskere, hvor man har en profil som på alle andre sociale net-
værkssider. Her har man så mulighed for at ”følge” andre brugere og blive inspireret 
af de film, de ser. Noget af det bedste ved siden synes jeg er, at man kan lave en 
”Watchlist”, dvs. en uendelig liste over de film, man gerne vil se i fremtiden (så 
glemmer man dem ikke). Derudover kan man lave lister med film i forskellige gen-
rer. F.eks. ”Mine yndlings horror film” eller ”Bedst fra 2012”, der er ingen begræns-
ninger, og så kan andre også få glæde af listerne. Sitet er vokset stødt og er blevet 
erklæret et af de fem bedste sites for filmfans af Mashable i 2012. 

Web 

 
 
 
 
http://www.goodreads.com/  
 
 
 
 
 

 
Nina siger: Hvis man læser meget, er denne app guld værd. App’en, som i virke-
ligheden stammer fra en hjemmeside, var i lang tid forbeholdt læsere af især en-
gelsk litteratur, men den danske litteratur er kommet rigtig godt med, efter mange 
danskere har fået øjnene op for den. Der findes endda en gruppe, som hedder Dan-
ske Læsere, som man kan blive medlem af og dele læsetips med andre. Det går i 
sin enkelhed ud på, at man via sin profil holder styr på og har mulighed for at anmel-
de de bøger, man læser. Man kan inddele bøgerne på forskellige ”hylder”, så man 
f.eks. har styr på krimier eller kærlighedsromaner, alt efter hvilke genrer man læser. 
Derudover kan du selvfølgelig blive venner med andre læsere og følge med i deres 
læse-nyhedsstrøm. Det bedste ved Goodreads er, at hvis du ser en bog, du gerne 
vil læse i fremtiden, så klikker du bare på ”Want to read”, og så lægger den sig auto-
matisk på en ”hylde”, så du ikke glemmer den. Jeg bruger selv både sitet og app’en 
flittigt og begge fungerer lige godt. Fås gratis til både iPhone og Android. 

App 

http://letterboxd.com/
http://www.goodreads.com/
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Schulman, Ninni 
Pigen med sne i håret : kriminalroman / forfatter: Ninni 
Schulman ; oversætter: Kamilla Jørgensen. - 1. udgave. - 
Kbh. : People's Press, 2012. - 396 sider 
 
Krimiserien med: Magdalena Hansson ; 1 
Originaltitel: Flickan med snö i håret 
Krimi. Eftersøgningen af en teenagepiges forsvinden fø-
rer journalisten Magdalena ind i et miljø, hvor et kvindeliv 
ikke har nogen værdi. Før hun får set sig om, er den 
svenske idyl, hun før har kendt til, forvandlet til et mare-
ridt, hvor svenske familiefædre er potentielle mordere 
 
Emne: krimi * journalister * trafficking * prostitution * Sve-
rige  
 
Kristina siger: Her er tale om en super spændende de-
but fra Ninni Schulman, som jeg helt sikkert tror kommer 
til at befinde sig i superligaen af svenske krimiforfattere. Den er spændende og vel-
skrevet, og så fanger persongalleriet lige fra starten. Man får lyst til at følge de for-
skellige personers færden i bogen her. 

Sarenbrant, Sofie * 
Uge 36 / forfatter: Sofie Sarenbrant ; oversætter: Julie 
Top-Nørgaard. - 1. udgave. - Kbh. : People's Press, 
2012. - 305 sider 
 
Samhørende: Uge 36 ; I stedet for dig 
Originaltitel: Vecka 36 
Krimi. To par venner, hvor begge kvinder er højgravide i 
uge 36, er på ferie i skærgården, da den ene kvinde en 
aften forsvinder. Hvad er der sket med hende samt hen-
des barn, og hvordan hænger sagen sammen med de 
andre dramatiske begivenheder? 
 
Emne: krimi * journalister * Sverige  
 
Kristina siger: En fantastisk krimi, som omhandler em-
ner, som går helt ind under huden på mig. Den er så 
skræmmende og uhyggelig, at jeg på den ene side hav-
de lyst til at lægge bogen fra mig øjeblikkeligt, men på den anden side er den så 
spændende og velskrevet, at jeg bare blev nødt til at læse den færdig. 

Krimi 

Kristina anbefaler 

Krimi 

search:ccl=lfo%3DSCHULMAN%2C%20NINNI@
search:ccl=lem%3DKRIMI@
search:ccl=lem%3DJOURNALISTER@
search:ccl=lem%3DTRAFFICKING@
search:ccl=lem%3DPROSTITUTION@
search:ccl=lem%3DSVERIGE@
search:ccl=lem%3DSVERIGE@
search:ccl=lfo%3DSARENBRANT%2C%20SOFIE@
search:ccl=lem%3DKRIMI@
search:ccl=lem%3DJOURNALISTER@
search:ccl=lem%3DSVERIGE@
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Marstrand-Jørgensen, Anne Lise * 
Hvad man ikke ved : roman / forfatter: Anne Lise Mar-
strand-Jørgensen. - [Kbh.] : Gyldendal, 2012. - 540 sider 
 
Eric og Alice er et ungt ægtepar, der i 1969 flytter ind i 
parcelhuset. Alice er på trods af uddannelse som syge-
plejerske hjemmegående, og de får snart 3 børn. Vi føl-
ger, hvordan de ikke-eksisterende normer er ved at øde-
lægge familien 
Originaludgave: 2012 
 
Emne: familien * børn * forstadsliv * kønsroller * mænd * 
kvinder * kærlighed * sex * seksualitet * 1960-1969 * 
1970-1979   
 
Kristina siger: Bogen her har jeg ad flere omgange fået 
anbefalet af flere forskellige personer. Nu nærmer som-
merferien sig, og jeg vil nu fordybe mig i denne bog, som 
handler om samfundsforhold og familierelationer. 

Wolf, Inger 
Under en sort himmel / forfatter: Inger Wolf. - 1. udgave. - 
[Fuengirola] : Black Cat Edition, 2013. - 340 sider 
 
Krimiserien med: Daniel Trokic ; 6 
Krimi. I Alaska myrdes en dansk familie og findes i en 
makaber opstilling siddende omkring et bord, hvorpå der 
står et dukkehus med fire dukker siddende omkring et 
bord. Politikommissær Daniel Trokic sendes af sted for at 
assistere med opklaringen 
Originaludgave: 2013 
 
Emne: krimi * Alaska * USA  
 
Kristina siger: Jeg har nu gennem 5 bøger fulgt politi-
kommissær Daniel Trokic, så derfor var jeg selvfølgelig 
også nødt til at følge ham i denne 6. bog af Inger Wolf, og 
det har jeg ikke fortrudt. Med vanlig stil formår Inger Wolf 
at fastholde mig i spænding fra start til slut. 

Krimi 

Roman 
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Ruiz Zafón, Carlos 
Himlens fange / forfatter: Carlos Ruiz Zafón ; oversæt-
ter: Iben Hasselbalch. - 1. udgave. - Kbh. : Lindhardt og 
Ringhof, 2012. - 303 sider 
 
Originaltitel: El prisionero del cielo 
Daniel Sempere arbejder i sin fars antikvariat i 1950'-
ernes Barcelona. En dag køber en mærkelig mand en 
dyr førsteudgave og dedikerer den til Fermin. Fermins 
historie under borgerkrigen oprulles i al sin grusomhed 
Originaludgave: 2011 
 
Emne: Franco, Francisco * bøger * den spanske borger-
krig * den 2. verdenskrig * Spanien * Barcelona * 1930-
1939 * 1950-1959  
 
Kristina siger: ”Himlens fange” er en af de bøger, jeg 
har planer om at læse i løbet af sommeren. Jeg læste 
for år tilbage ”Vindens skygge” og blev dengang meget fascineret af den blanding af 
magi og realisme, som udspiller sig i bogen, samtidig med at Carlos Ruiz Zafon skri-
ver på en spændende og fængslende måde. Den læseoplevelse vil jeg gerne genta-
ge. 
 

Ragde, Anne B. * 
Jeg skal gøre dig så lykkelig / forfatter: Anne B. Ragde ; 
oversætter: Camilla Christensen. - 1. udgave. - Kbh. : 
Rosinante, 2012. - 271 sider 
 
Originaltitel: Jeg skal gjøre deg så lykkelig 
Året er 1965, og vi følger otte familier i stort og småt i en 
boligblok i Trondhjem. Alle holder øje med hinanden, 
mens de drømmer om lykken og deres andel af den sti-
gende velstand 
 
Emne: dagligliv * familien * naboer * nysgerrighed * 
Trondheim * Norge * 1960-1969  
 
Kristina siger: Bogen her måtte jeg bare læse, jeg er 
vist det, man kan kalde inkarneret Anne B. Ragde fan. 
Og endnu engang formår hun at skrive sig helt ind under 
huden på mig med sine levende og nærværende beskri-
velser af både personer og miljø.  

Roman 

Roman 
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61.36 
Mandrup, Charlotte 
Mindfulness i hverdagen / Charlotte Mandrup ; redak-
tør ...: Paul NcNeice ; foto: Anders Hviid ; yogaillustratio-
ner: Stinne Knudsen. - 1. udgave. - Kbh. : Politiken, 
2008. - 247 sider : ill. i farver + 1 cd 
 
På omslaget: Gør dig fri af vanens magt, opnå ægte selv-
indsigt og styrk din tilstedeværelse i nuet 
Med litteraturhenvisninger og internetadresser 
 
Emne: mindfulness * selvindsigt * selvudvikling * mental 
træning * øvelser  
 
Kristina siger: Som så mange andre støder jeg jævnligt 
på ordet mindfulness og har nu besluttet mig for, at jeg 
også vil dykke lidt ned i mindfulnessbegrebet. Er helt sik-
ker på, at jeg kan bruge noget mindfulness i hverdagen, 
hvor selvudvikling, selvforståelse og tilstedeværelse i nuet er nøgleordene. 

Magoola, Kirstine 
Hvor mangotræerne er tunge af frugter / forfatter: Kirstine 
Magoola. - 1. udgave. - Kbh. : Muusmann, 2013. - 251 
sider 
 
Den unge Amalie drømmer om en udstationering i New 
York, men bliver sendt til Uganda. Her oplever hun mø-
det med en meget anderledes kultur og indleder et for-
hold til en spændende mand 
På omslaget: Når lykken findes hvor man mindst venter 
det 
Originaludgave: 2013 
 
Emne: kulturmøde * diplomati * kærlighed * udlandsdan-
skere * Uganda * 2000-2009  
 
Kristina siger: For mig er det meget forskelligt, hvad det 
er, der gør, at jeg får lyst til at læse en bog. Nogle gange 
er det anbefalinger fra andre, en smuk forside og i tilfældet her titlen på bogen. Jeg 
synes, titlen her er skøn at ”smage på” og synes næsten, jeg kan dufte mangotræer-
ne, så derfor må denne bog læses i nær fremtid. 

Roman 

Faglitteratur 
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99.4 Franco, Francisco 
Preston, Paul * 
Franco : den store bedrager / forfatter: Paul Preston ; over-
sætter: Svend Rybner ; diverse: Svend Rybner. - 1. udga-
ve. - Kbh. : Gyldendal, 2012. - 326 sider : ill. 
 
Originaltitel: El gran manipulador 
Biografi om den spanske diktator Francisco Franco (1892-
1975) hvor der tegnes et mangesidigt portræt af ham som 
person, og der fortælles om de vigtigste perioder i hans liv: 
lynkarrieren i hæren, oprøret mod republikken, sejren i bor-
gerkrigen og om den brutale undertrykkelse under hans 
langvarige totalitære regime 1939-1975 
 
Emne: Franco, Francisco * historie * 1900-1999 * Spanien 
* biografier  
 
Helle siger: Jeg er blevet rigtig glad for at læse biografier om store personligheder. 
Specielt personer, der har sat sig sine spor i verdenshistorien.  Selvom Franco døde 
i 1975, er han lige nu fremme i medierne, da tusindvis af familier hævder at være 
ofre for Spaniens ”stjålne babyer” skandale. Under Francos styre blev nyfødte børn 
af venstreorienterede kritikere tvangsfjernet af regimet og bortadopteret til velhaven-
de konservative og katolske familier. 

Klaussmann, Liza * 
Tigerhuset : roman / forfatter: Liza Klaussmann ; oversæt-
ter: Kirsten A. Nielsen. - 1. udgave. - Kbh. : Politiken, 2012. 
- 368 sider 
 
Originaltitel: Tigers in red weather 
Kusinerne Helena og Nick tilbringer sommeren 1959 i fa-
miliehuset "Tigerhuset" i Marthas Vineyard. Da Ed og Dai-
sy på 12 finder liget af en myrdet tjenestepige er det start-
skuddet til fortællingen om et familiedrama med mange 
skæve, mørke og uafvendelige spor 
 
Emne: familien * kærlighed * ægteskab * den 2. verdens-
krig * sex * Amerika * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969  
 
Helle siger: At læse denne roman er som at se en film. En 
film der omhandler livet blandt den amerikanske middel- 
og overklasse i 40´erne, 50´erne og 60´erne. Samme periode hvor også serien 
”Mad Men” foregår. 

            Roman 

Helle anbefaler 

           Biografi
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Peetz, Monika 
Tirsdagsfruerne / forfatter: Monika Peetz ; oversætter: Ur-
sula Baum Hansen. - 1. udgave. - [Kbh.] : Turbulenz, 
2013. - 334 sider 
 
Originaltitel: Die Dienstagsfrauen 
Fem kvinder er gennem 15 år mødtes første tirsdag i hver 
måned på en fransk restaurant i Køln. Da de begiver sig 
ud på en pilgrimstur til Lourdes, modnes deres venskab, 
og kvinderne gennemgår en personlig udvikling 
På omslaget: Rejsen til Lourdes 
 
Emne: kvindeliv * parforhold * samliv * ægteskab * Frank-
rig * Lourdes * 2010-2019  
 
Helle siger: Det bliver mere og mere moderne at vandre, 
og der findes meget faglitteratur om de gamle pilgrimsru-
ter i Sydeuropa. Her er så en roman om en ”pige” pilgrim-
stur til Lourdes. Anmeldelsen lover, ”at man undervejs får en fornemmelse af, hvor-
dan det kan være at vandre. Fornemmelsen af stille og roligt at komme ind i et an-
det univers, mens den ene fod sættes foran den anden, og hvor dét, der måske be-
tød en masse derhjemme, pludselig ikke længere har den store betydning”. 

Grjasnowa, Olga 
Russeren er en, der elsker birketræer : roman / forfatter: 
Olga Grjasnowa ; oversætter: Aino Roscher. - 1. udgave. - 
Kbh. : C&K, 2013. - 319 sider 
 
Originaltitel: Der Russe ist einer, der Birken liebt 
Da Masjas tyske kæreste, Elias, pludselig dør krakelerer 
hendes verden. Som barn af russisk-jødiske indvandrere til 
Frankfurt bliver hun i tvivl om sin hjemstavn og identitet. 
Hendes rejse til Israel for at arbejde som tolk giver hende 
ikke et entydigt svar 
 
Emne: identitet * kriser * hjemstavn * jøder * migration * 
Tyskland * Israel * 2010-2019  
 
Helle siger: Jeg er en del af det team, der indkøber bøger 
til biblioteket, og derfor læser jeg rigtig mange anmeldel-
ser. Om denne roman stod der bl.a. : Olga Grjasnowa er 
født i Baku, Aserbajdsjan, i 1984, litteraturuddannet og nu bosat i Berlin. Hun skriver 
på tysk, er i gang med roman nummer to og og kan sit håndværk. ' Russeren er en, 
der elsker birketræer' er dog mest bemærkelsesværdig på grund af de personlige 
erfaringer, den formulerer og dermed formidler. 

Roman 

Roman 
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Pancol, Katherine 
Krokodillens gule øjne / forfatter: Katherine Pancol ; over-
sætter: Rikke Mai Pohl. - 1. udgave. - [Kbh.] : Bazar, 
2012. - 643 sider 
 
Originaltitel: Les yeux jaunes des crocodiles 
To søstre lever i forskellige miljøer i Paris, og da den for-
kælede Iris overtaler sin undseelige, historikeruddannede 
søster Josephine til at skrive og udgive en roman i hen-
des navn, bliver der vendt op og ned på meget 
 
Emne: søstre * kvinder * kærlighed * løgne * krokodiller * 
Paris * Frankig * 2000-2009  
 
Helle siger: En rigtig underholdende roman – lige til so-
faen. Jeg glæder mig at læse forsættelsen af bogen. 

Joinson, Suzanne 
En cyklende dame i Kashgar / forfatter: Suzanne Join-
son ; oversætter: Mette Egerod. - 1. udgave. - [Kbh.] : 
Turbulenz, 2013. - 345 sider 
 
Originaltitel: A lady cyclist's guide to Kashgar 
Den unge Evangelina, der elsker at cykle, rejser i 1920'-
erne til Østen for at missionere. De tre unge kvinder, der 
rejser sammen, er tæt på livet og døden. Hvordan det 
hænger sammen med den nutidige journalist Frieda og 
hendes liv i London, finder vi ud af til sidst 
 
Emne: kvinder * missionærer * cykling * ørkener * adopti-
on * homoseksualitet * tro * kristendom * journalister * 
1920-1929 * 2010-2019 * Østen * England * London  
 
Helle siger: Anmeldelsen lover smukke stedbeskrivelser 
og indsigt i både Evangelina og Friedas følelser og tan-
ker. Lige en bog til at slappe af med. 

Roman 

Roman 
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Pettersson, Torsten 
Giv mig dine øjne / forfatter: Torsten Pettersson ; over-
sætter: Niklas Nyman Holdgaard. - 2. udgave. - [Aarhus] : 
Turbine, 2012. - 415 sider 
 
Originaltitel: Ge mig dina ögon 
Krimi. En kvinde findes brutalt myrdet på en parksti i 
Forshälla med sine øjne skåret ud. Bogstavet A er ridset 
ind i maveskindet på hende og kriminalkommissær Ha-
rald Lindmark og hans nye kollega og specialist i serie-
mord, Sonja Adler indleder efterforskningen 
Tidligere: 1. udgave. 2012 
 
Emne: krimi * politiromaner * seriemordere * Finland * 
Sverige  
 
Helle siger: Kriminalromaner og især af skandinaviske 
forfattere er lige mig. Denne handler også om en serie-
morder. Romanen er første del af en planlagt trilogi. 

Castillo, Linda 
Tvunget til tavshed / forfatter: Linda Castillo. - 1. udgave. 
- Kbh. : Hr. Ferdinand, 2012. - 442 sider 
 
Krimiserien med: Kate Burkholder ; 1 
Originaltitel: Sworn to silence 
Krimi. Da liget af en ung kvinde dukker op, står den unge 
Kate Burkholder med sin første mordsag som politichef. 
Sagen trækker tråde til en 16 år gammel mordsag, og Ka-
te må trække på sin fortid hos Amish-folket for at fange 
morderen 
 
Emne: Amish * krimi * 2000-2009 * USA * Ohio  
 
Helle siger: En meget spændende krimi om en seriemor-
der i en lille amerikansk provinsby. Romanen giver et 
godt indblik i det lukkede Amish samfund.  2. del i serien - 
”Bøn om tavshed” – er udkommet. 

               Krimi

               Krimi
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Camus, Albert 
Den fremmede / Albert Camus. - 8. udgave / på dansk ved 
\Hans Peter Lund\. - [Kbh.] : [Gyldendal], 2003. - 142 sider. 
- (Gyldendal paperback) 
 
Originaltitel: L'étranger 
Under en retssag i Algier viser en ung franskmand, der er 
anklaget for mord på en araber, en uforstående ligegyldig-
hed over for sin ugerning og dens følger 
Originaludgave: 1942 
Tidligere: 7. udgave uden seriebetegnelse. 2002 
 
Emne: mord * retssager * fængsler * kriminalitet * eksistens 
* ensomhed * fremmedgørelse * 1940-1949 * Algeriet * 
Nordafrika  
 
Sophie siger: Stadig lige aktuel i dag som da den blev 
skrevet. Man kan ikke læse denne bog uden at blive udfor-
dret til at tænke over sit eget liv. 

Hallgrímur Helgason 
Kvinden ved 1000° : Herbjørg Maria Bjørnsson fortæller / 
forfatter: Hallgrímur Helgason ; oversætter: Kim Lembek. 
- 1. udgave. - Kbh. : Lindhardt og Ringhof, 2013. - 465 
sider 
 
Originaltitel: Konan við 1000° 
Islandske Herbjörg på 80 år bor i en ombygget garage 
med KOL, daglig hjemmehjælp, internet og en gammel 
håndgranat. Nu gider hun ikke mere og har bestilt tid på 
krematoriet. I glimt fortæller hun sin livshistorie, som har 
ført hende vidt omkring i verdenshistorien 
 
Emne: den 2. verdenskrig * nazisme * far-datter forholdet 
* mor-datter forholdet * mor-søn forholdet * humor * Dan-
mark * Island * Argentina * Tyskland * 1900-1999 * 2000-
2009  
 
Sophie siger: Brutal, sort humor og skarp satire. Helgasson er tilbage i topform. 

Roman 

Sophie anbefaler 

Klassiker 
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Hallgrímur Helgason 
101 Reykjavik / Hallgrímur Helgason ; på dansk ved Kim 
Lembek. - 1. udgave. - Kbh. : Rosinante, 2001. - 361 si-
der 
 
Originaltitel: 101 Reykjavík (islandsk) 
33-årige Hlynur Björn Hafsteinssons ørkesløse liv hjem-
me hos mor i Reykjaviks centrum, skildret med sort hu-
mor og medfølende varme 
 
Emne: mænd * Island  
 
Sophie siger: Med 101 Reykjavik slog Helgason igen-
nem internationalt. Det er den eneste bog jeg mangler at 
læse af Helgason og jeg kan ikke vente med at opleve 
mere af hans kulsorte humor. 

Kaaberbøl, Lene 
Det levende kød / forfatter: Lene Kaaberbøl. - 1. udgave. 
- [Århus] : Modtryk, 2013. - 308 sider 
 
Krimiserien med: Madeleine Karno ; 2 
Krimi. Madeleine Karno og hendes far, politilægen, bliver 
sat på en sag om et uhyggeligt fund af en myrdet prosti-
tueret i Frankrig i 1894. Samtidig kæmper Madeleine for 
at blive optaget på universitetet, og hendes forlovede er 
ikke helt den, hun troede 
Originaludgave: 2013 
 
Emne: krimi * retsmedicin * videnskab * prostitution * 
kvindefrigørelse * 1890-1899 * Frankrig  
 
Sophie siger: Jeg glæder mig til anden del af denne go-
tiske krimi om lægeassistenten Madeleine Karneo og 
hendes kamp for kvindelig frigørelse og retten til at ud-
danne sig.  

Krimi 

Roman 
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83.8 
Hill, Joe 
Welcome to Lovecraft / forfatter: Joe Hill ; skabere: Joe Hill, 
Gabriel Rodríguez ; tegner: Gabriel Rodríguez ; diverse: 
Robbie Robbins. - San Diego, Calif. : IDW, 2009. - 158 si-
der : alle ill. i farver. - (Locke & key ; 1) 
 
Tegneserie. The story of the Keyhouse, a New England 
mansion, with doors that transform all who walk through 
them - and home to a hate-filled and relentless creature that 
will not rest until it opens the most terrible door of all 
Tidligere udgivet i enkelthæfter: Welcome to lovecraft, nr. 1-
6  
 
Sophie siger: Stephen Kings søn har skrevet et fantastisk 
gys af en tegneserie som vi lige har købt til biblioteket. 

Ajvide Lindqvist, John 
Lille stjerne : roman / forfatter: John Ajvide Lindqvist ; 
oversætter: Jesper Klint Kistorp. - 1. udgave. - Kbh. : Ro-
sinante, 2013. - 490 sider 
 
Originaltitel: Lilla stjärna 
Theres med den klare stemme vokser op i en kælder 
uden kontakt til omverdenen. Det ender galt. Det gør 
hendes senere venskab med den lige så ensomme Tere-
sa også. Helt, helt galt og hinsides al fornuft og normalitet 
 
Emne: piger * venskab * ensomhed * Sverige  
 
Sophie siger: Jeg stødte på forfatteren første gang, da 
hans roman ”Lad den rette komme ind” blev filmatiseret. 
Sidenhen har jeg læst flere af hans bøger, der alle kred-
ser omkring det normale og det overnaturlige og med 
gennemgående temaer som tab, sorg, savn og ensom-
hed. 

Roman 

Tegneserie 
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 Besøg os på bloggen 

På vores blog kan du læse anbefalinger skrevet 

af bibliotekarerne. Vi har et arkiv, så man kan se, 
hvad der er skrevet tidligere og en oversigt over 

emneord, så det er nemt at finde lige, hvad du 
interesserer dig for. Man er meget velkommen til 

at lægge kommentarer. 
 
http://horsholmbibliotek.blogspot.dk/ 

http://horsholmbibliotek.blogspot.dk/
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