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Billetsalg 

Billetter kan købes online via bibliotekets 

hjemmeside biblioteket.horsholm.dk eller 

ved henvendelse på biblioteket i Service-

baren. 

Betjent åbningstid 

Mandag - fredag  kl. 11-18 

Lørdag     kl. 10-14 

 

Ubetjent åbningstid 

Mandag - fredag  kl. 8-11 + kl. 18-22 

Lørdag         kl. 8-10 + kl. 14-22 

Søn dag    kl. 8-22 

 

Kontakt 

Bibliotekstorvet 1 

2970 Hørsholm 

Telefon 4849 5750 

horsbib@horsholm.dk 

Links til mere viden: 

www.biblioteket.horsholm.dk 

www.facebook.com/horsholmbibliotek 

Dage hvor biblioteket er åbent 

kl. 8-22 uden betjening: 

Dec:   24., 25., 26.,  31. 

Jan:    1. 
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 FORORD 
Kære låner, 

 

Du står lige nu med et væld af inspiration i dine 

hænder! 

 

Vi bibliotekarer deler det bedste med dig - 

litteratur, film, musik og indimellem også apps 

og websider. Heldigvis er der noget for enhver 

smag. 

 

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 fornøjelse 

fra dine bibliotekarer 

 

Agnete, Benny, Cilla, 

Helle, Michael og Nina 
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Hvem er vi? 

Benny 
 

Benny er voksenbibliotekar og har en særlig fo-
kærlighed for biler, mad og musik. Han skriver 

jævnligt blogindlæg til vores musikblog, hvor han 
rigtigt kan nørde igennem med Spotify-lister. 

 
Bedste læseoplevelse: Hærværk af Tom Kri-

stensen, Skorpionen af Hans Scherfig og Zen og 
kunsten at vedligeholde en motorcykel af Robert 

M. Pirsig. 

Agnete 
 

Agnete er bibliotekar i voksenudlånet. Agnete læ-
ser bredt og holder især af politiske krimier og så 

går hun aldrig af vejen for en britisk komedie på 
dvd. Desuden tager hun sig af indkøb af rejsebø-

ger og romaner på andre sprog. 
 

Bedste læseoplevelse: Olivia Mannings to trilo-

gier The Balkan trilogy og The Levant trilogy. 

Desuden Jan Kjærstads trilogi; Forføreren, Erob-

reren og Opdageren. 

Cilla 
 
Cilla er forhenværende skolelærer og nu børnebib-

liotekar. Hun elsker film og litteratur – især børne

- og ungelitteratur, men har også haft store og 

udviklende læseoplevelser med ældre klassikere 

inden for voksenlitteratur. 

Bedste læseoplevelse: Ung må verden endnu 

være af Nordahl Grieg, Forbrydelse og straf af 

Fjodor Dostovjeskij og Will Grayson, Will Grayson 

af John Greene og David Leviathan. 
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Nina 
 

Nina er voksenbibliotekar men føler sig også 

hjemme i børneudlånet. Hun læser meget forskel-
ligt men har en forkærlighed for tegneserier og 

hun elsker novellesamlinger. Helst historier med 

et poetisk sprog, spænding og personer man ikke 
lige slipper, når sidste side er læst. 

 
Bedste læseoplevelse: The Catcher in the Rye 

af J.D. Salinger, Y, the last man af Brian K. Vau-
ghan og His Golden Materials af Philip Pullman. 

Helle 
 

Helle er voksenbibliotekar, men man finder hen-
de også i børneudlånet engang imellem. Hun er 

med i teamet, der køber bøger til biblioteket og 
bliver derfor fristet til at læse mange bøger i alle 

genrer. Nye nordiske krimier er dog altid et hit. 
 

Bedste læseoplevelse: Min geniale veninde af 
Lena Ferrante og 100 års ensomhed af Gabriel 

García Márquez. 

Michael 
 
Michael er voksenbibliotekar med forkærlighed for 

romaner og god musik. Han mener at alle roman-
genrer har noget at byde på - det skal bare have 

et overskud i sproget og en fin handling. Når det 
kommer til musik, går Michael efter at få gåse-

hud. 

 
Bedste læseoplevelse: Dem er der mange af, 

men der kan nævnes: Austerlitz af W.G. Sebald, 
Waterloo af Bernard Cornwell og I hovedet på 

Bruno Schultz af Maxim Biller. 
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Agnete anbefaler 

Nick Hornby  –  Miss Blackpool  

 
Genre + sidetal: Roman, 358 sider 

Udgivet: Lindhardt & Ringhof, 2015 
Kort resume: Barbara fra Blackpool flytter til London 

for at lave tv. Her møder hun en række mennesker, og 
sammen skaber de én af tidens mest sete - og sjoveste 

- tv-serier. 
 

Læs den fordi: Denne bog handler om Barbara der ik-
ke ville være passiv skønhedsdronning i mere end 5 mi-

nutter! Hun   drømmer i stedet  om at  more mennesker á la sit store idol 
Lucille Ball. Den skildrer nostalgisk og varmt 60’ernes swinging London 

og populærkulturens frembrud i det engang så stive finkulturelle BBC. Vi 
følger også de to manuskriptforfattere Bill og Tony der håndterer deres 

seksualitet på vidt forskellige måder. Jeg blev mindet om ting jeg havde 

glemt, bl.a. det flotte stormagasin Biba. Nick Hornby ved hvad han skri-
ver om. Han har skrevet filmmanuskripterne til sine egne romaner bl.a. 

Fever Pitch, High Fidelity og About a boy. 
 

Noget der ligner: : Jennifer Weiner – Det næstbedste, Rosie  Thomas - 
Slemme piger, gode kvinder. 

David Lagercrantz - Det der ikke slår os  ihjel 

 
Genre + sidetal:  krimi, 468 sider 

Udgivet: Modtryk, 2015 
Kort resume: Krimi med Lisbeth Salander og Mikael 

Blomkvist i en dramatisk sag om internetovervågning, 
kunstig intelligens og økonomisk kriminalitet. Kan histo-

rien, Blomkvist er på sporet af, redde bladet Millenium, 
og hvordan vil Salander klare sig på internettet og i vir-

keligheden med fortidens skygger? 
 

Læs den fordi: Bogen er velskrevet og efter en lidt 
langsom start meget  spændende. Det at den bl.a. omhandler primtal, 

NFC og singularitet skal man ikke af afskrækkes af. Jeg var godt under-
holdt og havde vanskeligheder med at slippe den. Det, at en forfatter 

skriver videre på en anden forfatters værk, er ikke noget nyt. Der har 

været fortsættelser på bl.a. Jane Austens Emma og Margaret Mitchells 
Borte med blæsten. Dumas’ Greven af Monte Christo og Conan Doyles 

Sherlock Holmes-bøger. 
 

Noget der ligner: Henrik Brun - Den danske lokkedue, Jens Høvsgaard - 
Døde prinsesser drømmer ikke, Jens Lapidus – Cash. 
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Ian Mc Ewan – Barnets tarv 

 
Genre + sidetal: roman, 198 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2015 
Kort resumé: Dommer Fiona Maye står i et stort dilem-

ma. Hun skal træffe afgørelse i en sag om en alvorligt 
syg 17-årig, der af religiøse årsager nægter at modtage 

blodtransfusion. Samtidig meddeler hendes mand, at 
han agter at kaste sig ud i en erotisk affære. 

 
Læs den fordi: På knap 200 sider formår Ian Mc Ewan  

at fortælle om et meget vanskeligt moralsk dilemma. 
McEwan fortæller mesterligt om den engelske retssag og skildrer levende 

hvordan retssagen udspiller sig mellem alle indblandede parter. Han be-
rører også troens, musikkens og klasseforskellenes store betydning. Og 

mænds og kvinders forskellige måder at ældes på. Ja han kommer vidt 

omkring! Jeg fandt det interessant at følge med i alle de overvejelser 
dommeren skulle igennem for at kunne afgøre denne vanskelige sag. En 

tankevækkende bog. 
 

Noget der ligner:  Ian McEwan – Soning, Mary Rose Callaghan  - Lidt af 
en skandale. 

Hans Jakob Helms – De dødes fjord 

 
Genre og sidetal: spændingsroman, 265 sider 

Udgivet: Milik, 2015 
Kort resumé: : Den unge lidt naive medarbejder i 

Udenrigsministeriet, Ulrik K. Sonne sendes til Nairobi for 
at hjælpe med at fragte liget af en grønlandsk mand 

hjem til hans hjemby, Thule. Den unge mand viser sig 
at have været på sporet af en sag, som involverer både 

de danske og amerikanske efterretningstjenester. 
 

Læs den fordi: En krimi om Thulebasen der trækker 
lange spor fra Washington over London til Nairobi, København, Thule. 

Der trækkes også  nogle spor over til atomsprængninger i stillehavet.En 
meget spændende krimi med hurtige skift mellem de forskellige steder. 

Virker nærmest skrevet som et filmmanuskript. Jeg fæstede mig specielt 

ved historien om den ældre medarbejder i Udenrigsministeriet, Svenning-
sen som diskret hjælper den unge uskyldige Sonne for at sone en forbry-

delse fra sin ungdom. 
 

Noget der ligner: Søren Lassen - En anden tid,  Jens Henrik  Jensen - 
Hofnarren i Murmansk. 
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Husker du? 

 
Christian Jungersen - Undtagelsen 

 
Genre og sidetal: roman, 620 sider.  

Udgivet: 2008 , Gyldendal 
Kort resume: På Dansk Center for Information om Fol-

kedrab modtager de to ansatte Iben og Malene døds-
trusler, der sætter samarbejdet på centeret i relief og 

afslører et morads af intriger, mobning og ondskab. 
 

Læs den fordi: Fire kvinder arbejder med at formidle information om 
krigsoffer. De er altså i godhedsbranchen, men da to af dem modtager 

anonyme dødstrusler udløser det hidtil usete psykologiske reaktioner 
blandt kollegerne på den lille arbejdsplads. Deres angst og interne magt-

kampe medfører langsomt en afstumpet og udspekuleret grusomhed. En 

spændende, knugende bog jeg ikke kunne slippe. Snak om pageturner! 
 

Noget der ligner: Peter Høeg - Frøken Smillas fornemmelse for sne og 
Michael Larsen -  Slangen i Sydney. Jakob Ejersbo - Nordkraft. 

Husker du? 
 

Joseph Heller – Punkt 22 
 

Genre og sidetal: Skønlitteratur, 1057 sider  
Udgivet: Gyldendal, 1969 (originaludgave 1961) 

Kort resumé: Farceagtig roman fra en amerikansk flyve-
base i Italien under den anden verdenskrig. 

 
Læs den fordi: Denne bog læste jeg for en menneskeal-

der siden og var meget optaget af den. Den beskrev kri-
gens grusomhed, militær mentalitet og et forfærdeligt bureaukrati men 

var også meget morsom. Catch 22 er blevet et begreb  som står for den 
”circular reasoning” at hvis nogen forsøgte at blive fritaget fra flere bom-

betogter under foregivelse af sindsyge, så var personen ikke sindssyg og 

kunne derfor ikke fritages! Altså en klassisk dødvandesituation. Jeg hu-
sker også den store kapitalist Milo Bender som købte æg på Sicilien for 1 

cent og solgte dem på Malta for 4½ cent, købte dem tilbage for 7 cents 
og solgte dem til messen for 5 cent. Forstår ikke helt at dette kunne give 

profit men...Læs denne klassiske anti-krigsroman der er blevet kult. Fil-
met 1970 og også udkommet en tv-version. 

 
Noget der ligner:  Kurt Vonnegut – Slagtehal fem eller Børnekorstoget : 

en pligtdans med døden, Hans Hellmut Kirst - 08/15 i dag. 
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Den vil jeg læse 

 

Thomas Pynchon – Det dybe net 
 

Genre og sidetal: Biografi, 524 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2014 

Kort resumé: I New York City hvirvles den private efterforsker Maxine 
Tarnow i 2001 ind i en kompleks sag om økonomisk svindel og internet-

sikkerhed. Den fører hende rundt i byen og til meget tvivlsomme miljøer 
og internettets dybeste afkroge. 

 
Læs den fordi: Jeg vil gerne læse denne roman som skulle handle om 

paranoia, konspirationsteorier, internettet og droger. Alt udsprunget af 
det store udyr ”Kapitalismen”. Pynchon er en krævende forfatter og jeg 

håber, jeg kan følge med i alt om det dybe net, den del af internettet 

som ikke  indekseres af søgemaskiner. Ser frem til at læse om perioden 
fra it-boblen brast til terrorangrebene 11 september, et tidsbillede af USA 

under pres. 
 

Noget der ligner: Anders  De la Motte - (geim), Harlan Coben - Savner 
dig 

Den vil jeg læse 
 

Alexander McCall Smith - The novel  habits of hap-
piness 

 
Genre og sidetal: roman , 249 sider 

Udgivet: Little, Brown, 2015 
Kort resumé: Serien handler om Isabel Dalhousie, del-

tidsredaktør og ejer af et filosofisk tidsskrift. Hun er 
meget interesseret i sine omgivelser og optaget af mo-

ralske/etiske spørgsmål. 
 

Læs den fordi: Jeg har læst alle de andre bøger i serien om Isabel og  
været optaget af hendes nysgerrighed, og interesse for  almenmenneske-

lige spørgsmål. Nogle gange er hun fordømmende, og det er interessant 

at følge, hvordan hun prøver at bekæmpe dette. I en del af bøgerne er 
der begået noget kriminelt som Isabel prøver at opklare. Det er dog ikke 

det som fænger, men snarere de moralske/etiske spørgsmål der bliver 
vendt. Bøgerne handler også om Edinburgh, kunst og og godhed. Der 

sker ikke så meget i bøgerne, men de emmer af humor, kultur og man er 
meget godt underholdt. 

Noget der ligner: Alexander McCall Smith egne romaner i krimiform, 
Damernes Detektivbureau Nr. 1. Bøger af Agatha Christie. Erik Poupliers 

kriminalromaner om Barbaroux. 
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62.628 Alan Gallop - Konvojdræberen – ubåds-

typen VII 

 

Genre + sidetal: 2. verdenskrig; ubåde; historie. 156 

sider. Udgivet: Billesø & Baltzer, 2015 

Kort resume: Konstruktion og anvendelse af den mest 

frygtede tyske u-bådstype under 2. verdenskrig. 

 

Læs den fordi: Enhver rask dreng har på et eller andet tidspunkt været 

nede i en u-båd og har kunnet fornemme den gysende fornemmelse af 

klaustrofobi ved tanken om at være dykket ned under vandet i en forvok-

set sardindåse! Af de 40.000 tyske søfolk, der gjorde tjeneste i u-

bådene, omkom de 29.000! Så følelsen er reel nok, idet ingen andre dele 

af de tyske styrker havde så store tab. Tab havde sandelig også de allie-

rede, der under slaget om Atlanten mistede tusindvis af tons handelston-

nage og over 3000 skibe og bragte Storbritannien nær afgrundes rand. 

Bogen handler om en ganske bestemt type u-båd, nemlig VII (A, B, C) 

som gennemgås på alle leder og kanter, ledsaget af unikke fotos. Det er 

muligt at se det eneste tilbageværende eksemplar på Das Marine-

Ehrenmal i Laboe, nordøst for Kiel. 

Noget der ligner: Søren Nørby - Narhvalen og Nordkaperen : de sidste 

danskbyggede ubåde 

46.2 Jørgen Hansen - Margueritruten : guide til de 

smukkeste ruter gennem Danmark 
 

Genre + sidetal: Danmarks natur, Danmarks historie, 
265 sider 

Udgivet: Legind, 2015 
Kort resume: Rejsefører til Margueritruten.  

 
Læs den fordi: Danmark rundt på smukkeste vis. Det 

kan godt være, at vi mangler Geiranger-fjorden og lignende spektakulæ-
re landskaber, men vi har da heldigvis så meget andet. Jørgen Hansen 

har været hovedaktør i kortlægningen af Margueritruterne i Danmark. De 
blev indviet i 1991 af dronningen og navnet refererer til dronningens 

yndlingsblomst. Ruten strækker sig over 3.500 km. og inkluderer over 
1000 større og mindre seværdigheder. Det er forfatterens personlige ud-

valg og fremstilling af seværdigheder på ruten der står i fokus, hvilket li-

ge præcis gør bogen meget interessant. Vi kommer lidt mere i dybden 
med historien, læs blot afsnittet om det herostratisk berømte Hirschholm 

Slot! Som sagt en personlig guided tur ad ruten, skrevet med stor viden 
og en indsigt der gav denne anmelder adskillige aha! oplevelser. 

 
Noget der ligner: Politikens forlag har udgivet Turen går til Danmark ad 

Margueritruten, seneste udgave fra 2013. Denne har flere seværdigheder 
med, men i kortere form og ikke med helt så skarpe fingeraftryk som i 

Jørgen Hansens bog. 

Benny anbefaler 
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96.71 Flemming Just - Soldaten, der vidste, han skulle dø : beret-

ninger om fire timers krig den 9. april 1940 i Sønderjylland. 
 

Genre + sidetal: Danske soldater; Sønderjylland; 2. verdenskrig. 134 
sider. Udgivet: Haderslev, 2015 

Kort resume: Dokumentar om de danske soldaters kamp mod overmag-
ten d. 9. april 1940. 

 
Læs den fordi: Bevægende krigsdokumentar om de danske soldater, 

der kæmpede en ulige kamp mod den fremadstormende tyske Wehrma-
cht i Sønderjylland d. 9. april 1940. Det lykkedes faktisk at holde tysker-

ne nogenlunde stangen i 4 timer på trods af alle odds, inden de forvirre-
de meldinger fra København proklamerede endelig overgivelse. 16 dan-

ske soldater mistede livet, tyskernes tab er der derimod en del usikker-
hed om. Vi følger menig nr. 108, Oluf Arthur Hansens triste skæbne og 

billedet i bogen af hans gennemhullede hjelm er direkte hjerteskærende. 

Generalkommandoen og Krigsministeriet er mål for forfatterens kritiske 
spørgsmål. Var det virkelig nødvendigt med disse ofre? 

 
Noget der ligner: 9. april 1940 : våben, udrustning og uniformer, der 

som titlen antyder er mere krigsteknisk orienteret. Flemming Søeborgs 
klassiker fra 2005: ”9. april :  da Danmark blev besat” er kommet i en ny 

udgave også i 2015, dog uden de store ændringer. 

69.899 Ole Sønnichsen: - 03.11.04 katastrofen i 

Seest 
 

Genre + sidetal: Katastrofer; ulykker, 183 sider. 
Udgivet: Gyldendal, 2014. 

Kort resume: Beretninger fra dem der oplevede fyrvær-
kerikatastrofen i Seest i 2004. 

 
Læs den fordi:  Da en kemifabrik i den kinesiske hav-

neby Tianjin for nylig eksploderede og lagde store dele af havneområdet i 
ruiner, sammenlignede eksperter hændelsen med katastrofen i Seest 

udenfor Kolding i 2004. Selvom skaderne og antallet af omkomne i Kina 
var mangefold større, var der vel alligevel noget om snakken. En fyrvær-

kerifabrik placeret midt i et boligområde, store mængder af fyrværkeri 
opbevaret på tvivlsom måde, uagtsom omgang med sprængstoffer, man-

gelfuldt beredskab ved uheld og manglende viden om hvor farligt det 

kunne være, når det gik værst for sig. Journalisten der dengang dækkede 
begivenhederne for Jyllands-Posten har talt med ofre og redningsperso-

nel og de myndigheder, der skulle prøve at få kontrol over situationen. 
De mange billeder i bogen siger alt om alvorens omfang. 

 
Noget der ligner: Rasmus Dahlberg er ”katastrofe-ekspert” og har ad-

skillige bøger om både natur- og menneskeskabte katastrofer bag sig. I 
hans seneste bog fra 2014 Danske katastrofer har han samlet dramatiske 

hændelser lige fra en jernbaneulykke i 1897 til en flyulykke i 2001.  
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Husker du? 
91.93 Claes-Göran Wetterholm - Dødens hav : Østersøen 1945 

 
Genre + sidetal: 2. verdenskrig, 309 sider. 

Udgivet: Høst & Søn, 2005 
Kort resume: Om de allieredes hensynsløse sænkninger af tyske skibe 

fyldt med flygtninge og befriede KZ-fanger i krigens sidste dage. 
 

Læs den fordi: De færreste ved formentlig, hvilke rædsler der udspille-
de sig på Østersøen i krigens sidste måneder. Russernes modoffensiv i 

øst havde sendt tusinder og atter tusinder af tyskere på flugt vestpå. He-
le Østpreussen var rømmet for tyskere i en af de største etniske udrens-

ninger nogensinde. I håbet om at nå så langt vestpå som muligt, valgte 
mange at sejle med flygtningeskibe med Gotenhafen (Gdynia) som ud-

skibningshavn. Fire af disse skibe med nok Wilhelm Gustloff som det 

mest kendte blev sænket af de allierede. Mindst 25.000 mennesker mi-
stede livet, heriblandt mange børn. Det er beretningen om disse me-

ningsløse tab af menneskeliv, den svenske Titanic ekspert her viderefor-
midler, så vi ikke glemmer at der ikke kun var bødler, men også ofre 

blandt tyskerne. 
Noget der ligner: Bogen er enestående, og der er ikke noget der ligner. 

Derimod er der skrevet om krigshandlinger i danske farvande i: Poul 
Bech: Søkrig i danske farvande under anden verdenskrig.  

Husker du? 

65.98 Skibet der forsvandt : historien om Hans 

Hedtofts gådefulde forlis 
 

Genre + sidetal: Søfart; skibe; forlis. 317 sider. 
Udgivet: Politiken, 2009 

Kort resume: Grønlandsskibet Hans Hedtofts gåde-
fulde forlis på sin jomfrurejse i 1959. 

 
Læs den fordi: Man behøver ikke være specielt sø-

fartsinteresseret for at læse denne dokumentar. Den 
er ligeså spændende som en krimi! Dramaet om Kgl. 

Grønlandske Handels superskib, der ikke kunne synke og alligevel for-
svandt sporløst oprulles her af de to journalister Lars og Morten Halskov. 

Det er en nøgtern fremstilling baseret på nyt kildemateriale og personlige 

beretninger om fejlkonstruktioner, uagtsomhed, politisk magtfordrejning 
og ansvarsforflygtigelse, manipulation og sluttelig svigt overfor de efter-

ladte til de 95 mennesker, der i 4 stive timer kun kunne vente på drukne-
døden i det iskolde hav. Katastrofen er blevet kaldt Danmarks ”Titanic”.  

 
Noget der ligner: Thomas Rockwell udgav i 2002 bogen I de bedste 

hænder : historien om M/S Hans Hedtofts forlis. Skoleskibet København 
forsvandt også sporløst i 1928. Det har Palle Bruus Jensen skrevet en 

spændende bog om: Skoleskibet København : historie, forlis, tragedie 
(2005). 
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Den vil jeg læse 
 

91.93 Ian Buruma - År nul. En fortælling om 
1945 

 
Genre + sidetal: 2. verdenskrig; historie, 400 sider. 

Udgivet: Gyldendal, 2015 
Kort resume: Om verdens genrejsning efter 2. ver-

denskrigs afslutning. 
 

Læs den fordi: Den hollandsk-britiske historiker har 
skrevet en beretning om verdens ”genopstandelse” ef-

ter krigen og al dens gru og om hvordan det lykkedes menneskene at 
komme videre.  En grum beretning også om flygtninge, deportationer, 

hævn, brutalitet og ufattelige lidelser, men på trods af en forståelig pes-

simisme, alligevel et optimistisk og overbevisende eksempel på menne-
skers selvopholdelsesdrift midt i elendighederne. Moralen er at det er vig-

tigt at forstå historien for at kunne forstå ens egen tid. 
 

Noget der ligner:  
 

 

Den vil jeg læse 
 

96.04 Martin Jensen - Når genstande beretter: 
museernes Danmarkshistorie 

 
Genre + sidetal: Kulturhistorie; museer; historie. 358 

sider. 
Udgivet: Klim, 2015 

Kort resume: Undseelige genstande fra danske muse-
er der fortæller hverdagshistorie. 

 
Læs den fordi: Martin Jensen er nok bedst kendt for sine middelalderkri-

mier med byfoged Eske Litle fra Assens som hovedperson. For et par år 
siden kontaktede han omkring 50 danske museer og bad dem udpege en 

genstand med en særlig historie. Helt umiddelbart mærkelige genstande 

som f.eks. kondomer, en udstoppet elg, et snurrevod, en mælkejunge og 
en rød selskabskjole får lige pludseligt liv og kommer til at fortælle en 

større historie i en sammenhæng, der er lige så vigtig som Kronborg Slot 
for vores forståelse af, hvordan fortiden har formet os. En finurlig og an-

derledes historiebog man kun kan blive klogere af, så den glæder jeg mig 
til at læse! 

Noget der ligner: Neil MacGregor - A history of the world in 100 objects 
(2010). Den kan lånes via biblioteket. 
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Ruth Ozeki - A tale for the time being 

 
Genre + sidetal: Magisk realisme, 441 sider 

Udgivet: Canongate ,2015  
Kort resume: En Hello Kitty-madkasse driver op på 

stranden ved en lille ø i British Columbia, Canada. Ja-
pansk-amerikanske Ruth finder i den blandt andet den 

16-årige japanske Nao’s dagbog i et omslag af Prousts 
"På sporet af den tabte tid". 

 
Læs den fordi: Den er meget original både i opbyg-

ning og i de temaer, den indeholder, som bl.a. er kvante fysik, zen bud-
dhisme, mobning, tid og alder, tsunamier og Japan vs Vesten i forhold til 

filosofi, kultur og mentalitet. Alle disse temaer er så grundigt og filosofisk 
beskrevet, og flettet så godt ind i historien, at man ikke alene bliver en 

hel del klogere på dem, men samtidigt får præsenteret mange nye per-

spektiver på livet. Jeg følte mig flere år ældre, efter at have læst denne 
bog – sådan har jeg ikke haft det siden jeg var helt ung og læste ”store 

værker”, og større kompliment kan jeg ikke give en bog! 
 

Noget der ligner: Den er så speciel og original, at jeg ikke kan komme i 
tanker noget lignende. 

Cilla anbefaler 
Sange fra en sigøjner 

 
Genre: Spillefilm 

Udgivet: Argomedia, 2013 (ny på Filmstriben). Skrevet 
og instrueret af: Ægteparret Joanna Kos og Krzysztof 

Krauzes. 
 

Kort resume: Om den polske roma, Bronislawa Wajs 
(1908-87), bedre kendt som Papusza, der blev den første 

kvindelige sigøjnerforfatter og sangerinde kendt udenfor 
roma-kredse. Hendes berømmelse kom dog til at koste hende dyrt. 

 
Se den fordi: Historien er intens og gribende sørgelig, for sigøjnere har 

som folk altid været forfulgt, og filmen viser, hvordan deres kultur og le-
vevis får helt umulige vilkår i tilpasningen i det moderne samfund. Ind i 

mellem er der dog glædesfulde glimt af det, der må være kernen i sigøj-

nerkulturen, nemlig stoltheden, fællesskabet og kærligheden til naturen 
og det frie liv. Rent filmisk er den intet mindre end et mesterværk; hver 

scene starter med et (næsten) still billede, med en meget enkel og 
kunstnerisk komposition, som er afsindigt fascinerende. 

 
Noget der ligner: Filmen Gadjo dilo lavet af den algerisk-franske in-

struktør Tony Gatlif. Gadjo dilo viser, trods sin realisme og triste slut-
ning, en smuk kærligheds historie mellem en sigøjner og en 

”gadjo” (fremmed). 
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 David Nicholls - Os 

 
Genre + sidetal: Kærligheds- og udviklingsroman 396 si-

der 
Udgivet: 2014 (oversat til dansk 2015) Hodder & Stough-

ton 
Kort resumé: Douglas elsker sin kone overalt på jorden. 

Det kommer derfor som et kæmpe chok for ham, da hun 
en sen nattetime bekendtgør, at hun mener de er nået til 

vejs ende. Desperat planlægger Douglas en dannelsesrejse 
ned gennem Europa med deres temmelig håbløse teenagesøn Albie. 

 
Læs den fordi: Det er sjældent, at jeg græder af grin, men det gjorde 

jeg et par gange, da jeg læste den. Den er helt fantastisk godt skrevet; 
sproget sprudler af humor og visdom og beskrivelserne af de europæiske 

byer og kunstmuseerne er grundige og informative. Som ægtefælle og 

forældre bliver man nogle gange tvunget til at reflektere over sin rolle, 
og måske erkende, at man har fejlet – eller som hovedpersonen her, at 

man ikke ville have handlet anderledes, for man er jo, som man er. 
Handlingen veksler mellem at følge dem på rejsen og tilbageblik på deres 

liv sammen, og hovedpersonens refleksioner over hans forhold til hen-
holdsvis hans kone og hans søn, gør læseren klogere på relationer og de 

uundgåelige konflikter i en familie. 
 

Noget der ligner: Roddy Doyles - The Snapper og The Van. 

Simon Stranger -  Dem, der ikke findes 

 
Genre + sidetal: Ungdomsroman, 188 sider 

Udgivet: 2015 Turbine 
Kort resumé: En morgen banker det pludselig på 

Emilies vindue. Det er Samuel, en afrikansk dreng, 
som Emilie hjalp da han drev i land som bådflygtning 

på Gran Canaria tre år tidligere. Emilie bliver sat i et 
svært dilemma, for kan og skal hun hjælpe Samuel 

igen? 
 

Læs den fordi: Den er meget aktuel, og fortæller 
flygtninge drengen Samuels historie; hvorfor han bli-

ver nødt til at rejse fra Afrika, hvordan han alle steder i Vesten bliver be-
tragtet som udskud og bliver udnyttet grusomt. Og samtidig bliver den 

norske pige Emilie’s dilemma beskrevet godt og går under huden på én – 

hvor villig er man til at hjælpe, når man selv kan komme i knibe? 
 

Noget der ligner: Et af temaerne som er sammenstødet mellem den af-
rikanske kultur og den vestlige, kan minde om Jakob Ejersbo’s triologi: 

Eksil, Revolution og Liberty. 



16 

 

Husker du? 
 

Paul Auster - Orakelnat 
 

Genre + sidetal: Skæbneroman, 248 sider 
Udgivet: Forlaget Per Kofoed, 2003  

Kort resume: Efter et langt sygdomsforløb lider forfatte-
ren Sidney Orr af skriveblokering. En ny notesbog sætter 

ham i gang med en historie, der tilsyneladende får skæb-
nesvanger indflydelse på Orrs liv. 

 
Læs den fordi: Paul Auster er i mine øjne en gedigen forfatter, der for-

mår at bygge en god historie op, og gøre personerne og deres indbyrdes 
forhold ”levende”. I ”orakelnat” er der to historier på én gang; den histo-

rie, hovedpersonen som forfatter beskriver, og historien om hans eget 

forhold til sin kone. Det bliver på intet tidspunkt forvirrende, men virker 
som en velkommen afveksling. Begge historier beskriver menneskers di-

lemmaer og valg i livet, og konsekvensener af disse. 

Husker du? 
 

Haruki Murakami - En vild fårejagt 
 

Genre + sidetal: En detektivhistorie med magi 315 si-
der 

Udgivet: 2004, forlag: Klim (originaludgave 1982) 
Kort resume: En livstræt yngre reklamemand i Tokyo 

bliver ad forunderlige veje kastet ud i en absurd og un-
derfundig eftersøgning af et bestemt får med nogle helt 

specielle egenskaber. 
 

Læs den fordi: Den er underholdende og spændende og vigtigst: lige så 
uforudsigelig som hans andre bøger. Det var den første roman af Mura-

kami jeg læste, og jeg syntes at han stil var så anderledes og inspireren-

de, og jeg har siden været en stor fan af hans bøger. Den er én af Mura-
kamis tidlige bøger, og den er ikke helt så voluminøs som nogle af hans 

senere værker.  
 

Noget der ligner: Historien om den ensomme, whiskydrikkende hoved-
person, som lever et klaustrofobisk storbysliv, vækker minder om Ray-

mond Chandlers figur Phillip Marlowe, men med Murakamis sans for den 
magiske realisme er den alligevel meget anderledes i forhold til klassiske 

detektivromaner. 
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Den vil jeg se 
 

The Wolfpack 
instrueret af Crystal Moselle 

 
Genre: 

Udgivet: Premiere november 2015 til CPH: DOX filmfe-
stival 

Kort resume:De seks Angulo brødre har været låst inde 
i en fire- værelses lejlighed hele deres liv, med undta-

gelsesvise korte gå-ture. Deres far var den eneste, der havde nøglen til 
hoveddøren, og han forbød børnene og moren at gå ud; de blev under-

vist af deres mor. Deres kendskab til omverdenen kom fra TV, og de un-
derholdt sig ved at spille scener fra deres yndlingsfilm. Alt ændrede sig 

for dem januar 2010, da én af brødrene brød deres fars forbud og gik 

udenfor. Siden fulgte de andre brødre (Kilde:Wikipedia) 
 

Se den fordi: Filmen har vundet U.S. dokumentar jury pris på 
”Sundance film festival”, og bliver spået til at blive en sikker kult film. 

Det lyder som en film, hvor virkeligheden overgår fiktionen i sådan en 
absurd grad, at man får udfordret sit syn på mennesker! 

Den vil jeg se 
 

Bridgend 
Instrueret af Jeppe Rønde 

 
Genre: Drama 

Udgivet: 2015 
Kort resume: Pigen Sara flytter med sin far til byen 

Bridgeend. Faren er politimand og har fået til opgave at 
opklare mysteriet om en lang række selvmord blandt un-

ge i byen. Sara får kendskab til en gruppe af unges fatale ritualer, men 
indleder samtidig et forhold til byens præstesøn, som er en del af grup-

pen. 
 

Se den fordi:  Historien tager udgangspunkt i virkelige hændelser i den 

Walisiske by Bridgeend, hvor 79 personer har begået selvmord ml. 2007-
2012. Instruktøren Jeppe Rønde, som tidligere har været dokumentarist, 

har gennem seks år fulgt nogle teenagere i byen, og filmen er blevet til 
på baggrund af deres livshistorier. Jeg synes ofte, at film, der skabt ud 

fra en instruktørs drive eller meget personlige projekt får en ekstra dyb-
de, når man kender deres baggrund. Derudover kan jeg godt lide gen-

nemført stilistisk fotograferede film, og ”Bridgeend” kredser billedmæs-
sigt i et univers i toner af blå og grå tågede billeder optaget i Wide screen 

format. 
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 Lena Andersson - Uden personligt ansvar 

 
Genre+sidetal: Roman, 320 sider 

Udgivet: Lindhardt & Ringhof, 2015. 
 

Kort resume: Ester Nilsson er forelsket og helt besat 
af en gift mand, der egentlig ikke vil have hende. Alli-

gevel bilder hun i årevis sig selv ind, at han er på nip-
pet til at forlade sin kone, og at det snart skal være de 

to.  
 

Læs den fordi: det er ikke en romantisk kærligheds-
historie men en roman, der handler om utroskab, løg-

ne, svigt og om elskerinden, der altid står parat i kulissen. Esters følel-
sesmæssige rutsjebaneture beskrives så godt at jeg fik lyst til at ryste 

hende.  

 
Noget der ligner: Forfatterens første bog oversat til dansk En roman om 

kærlighed også udgivet med titlen Brugstyveri. Romanen handler også 
om Ester Nilsson og om kærlighed der kan gøre så blind, at  alle faresig-

naler fuldstændigt overses. 

Tove Alsterdal -  Lad mig tage din hånd  

 
Genre + sidetal: Krimi, 453 sider 

Udgivet: Modtryk, 2015. 
 

Kort resume: I efterforskningen af søsterens død, 
opdager Helene et større familiedrama, der fører til-

bage til 1970'ernes beskidte krig i Argentina 
 

Læs den fordi: det er en spændende bog, der formår 
at kombinere en kriminalroman, et familiedrama og 

en historisk spændingsroman. Handlingen skifter mel-
lem 1970’erne og den politiske situation i Argentina og nutiden Sverige.  

 
Noget der ligner: Romanen er kåret som den bedste svenske krimi i 

2014 af Det Svenske Krimiakademi og kan stilmæssigt sammenlignes 

med kriminalromaner af Camilla Läckberg og Liza Marklund. 

Helle anbefaler 
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Emma Healey - Elizabeth er forsvundet  

 
Genre + sidetal: Roman, 347 sider  

Udgivet: People'sPress, 2015 
 

Kort resume: Elizabeth er forsvundet. Men det er 
kun hendes veninde Maud, der er ved at blive de-

ment, der tager det alvorligt. Og hende er der ingen 
der tror på, da hun ikke kan huske noget. Men forti-

den rumsterer og den husker hun meget detaljeret. 
Også det mysterie som alle andre tilsyneladende har 

glemt. 
 

Læs den fordi: Alle, der har haft Alzheimer og de-
mens tæt inde på livet, vil kunne nikke genkendende til beskrivelsen af 

en hverdag, hvor nutiden hele tiden glemmes men det, der skete for 

længe siden huskes. Romanen foregår i nutiden men med tilbageblik på 
Mauds barndom, hvor løsninger på både Elizabeths og et andet mysteri-

um findes. 
 

Noget der ligner: Der er efterhånden skrevet flere romaner – både for 
børn og voksne – om Alzheimer og demens. Her vil jeg nævne romaner-

ne: Cécile Wajsbro - Det mangehovedede uhyre , Lisa Genova - Stadig 
Alice og Stefan Merrill Block - En fortælling om at glemme. 

Fleming 

 
Genre: Mini-serie 

Udgivet: Atlantic Film, 2014. - 2 dvd-videoer (2 t., 
56 min.) 

 
Kort resume: Ian Fleming er en flabet og autori-

tetstrodsig ung mand med smag for det søde liv, da 
2. Verdenskrig bryder ud i 1939. Derfor er han den 

rette mand til et job i den engelske marines efter-
retningstjeneste. Og det fører Fleming rundt i ver-

den og frem til at skrive sin første James Bond-
roman. 

 
Se den fordi: det er en underholdende måde at få kendskab til manden 

bag James Bond. Ian Fleming levede fra 1908 til 1964 og serien skildrer 

hans ungdomsår, hvor han kom let til det meste på grund af sin over-
klassebaggrund. 

 
Noget der ligner: Andre film og serier om kendte forfattere f.eks. Fami-

lien Mann, Hemingway & Gellhorn og Saving Mr. Banks. 
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Husker du? 
 

John Nehm - Dagen og vejen 
 

Genre + sidetal: Slægtsroman,  452 sider 
Udgivet: Forum, 2000 

Kort resume: Bredt malet skildring af livet på landet 
i Nordsjælland 1918-19 med udgangspunkt i forfat-

terens far Kai, der som 6-årig fik tjeneste hos stor-
bonden Mads Klausen. Samhørende: Dagen og 

vejen ; En for alle ; Som man sår ; I krig og 
kærlighed 

 
Læs den fordi: Det er en underholdende og meget bredt fortalt roman. 

Via Mads møder læseren landarbejderen med de hårde livbetingelser, 

indspistheden, sladderen, men også varme, solidaritet og voksende social 
bevidsthed. Romanen er første bind af en serie på i alt 4 bind, så der er 

underholdning til hele efteråret. 
 

Noget der ligner: Andre danske romanserier såsom:  Erik Aalbæk Jen-
sen - Herrens mark og  Ester Bock - Grønne grænser. 

Husker du? 
 

Richard Ford - Sportsjournalisten 
 

Genre + sidetal: roman, 398 sider 
Udgivet: Tiderne skifter, 1995 

 
Kort resume: Hvert år langfredag møder Frank sin 

ekskone ved deres søns grav. Men denne gang føler 
han sig fremmedgjort over for livet og må anstrenge 

sig voldsomt for at komme videre  
Samhørende: Sportsjournalisten ; Uafhængigheds-

dag ; Som landet ligger  
 

Læs den fordi: det er en realistisk samfundsskildring og en krønike om 

en helt almindelig amerikansk mand. Frank er en ung mand i det 1. bind, 
44 år i ”Uafhængighedsdag” og 52 år i det sidste bind af trilogien. Ri-

chard Ford har vist ikke kunne slippe Frank så han har netop udgivet 
”Kald mig Frank” der er en kærligt portræt af Frank, der nu er 68 år og 

personist. 
 

Noget der ligner: Forfatterens roman Canada og så  bliver Cormac 
McCarthys navn ved at dukke op i mine tanker, selvom hans bøger umid-

delbart ikke handler om det samme. 
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Den vil jeg læse 
 

99.4 Churchill, Winston S. - Churchill citater : 
ordrigt, åndrigt og nedrigt 

 
Genre + sidetal: Biografi, 255 sider 

Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 2015.  
Kort resume: Udvalg af citater, der skildrer Chur-

chill i sjov og alvor, nogle gange åndrigt, nogle gan-
ge nedrigt, men altid veltalt. Giver også en introduk-

tion til Churchills liv. 
 

Læs den fordi: Forlaget lover ”Alle der har en forkærlighed for ord, ord-
sprog og ikke mindst Churchill vil finde god underholdning og viden i 

"Churchill-citater - Ordrigt, åndrigt og nedrigt". Citaterne er nøje udvalgt 

og kommenteret, så de giver en forståelse for manden bag.” 
 

Noget der ligner: De kendte og stadig meget udlånte: Den store citat-
bog / [udvalgt] af J.B. Holmgård, Vogel-Jørgensen, T.: Bevingede ord : 

mere end 12.000 kendte litteratur-citater, historiske ytringer, sprog-
klicheer, talemåder, slagord etc , Vogel-Jørgensen, T.: Ubevingede ord : 

citater: aforismer, definitioner, indfald, meninger, påstande, undren og 
mange andre. 

Den vil jeg læse 
 

Renée Knight - Enhver lighed med nulevende el-
ler afdøde personer er utilsigtet  

 
Genre + sidetal: Roman, 337 sider 

Udgivet: Hr. Ferdinand, 2015 
Kort resume: Catherine Ravencroft gemmer på en 

hemmelighed, som kun hun kender. En dag finder hun 
en bog, der afslører hemmeligheden. Hvordan kan det 

gå til? Det er starten på en voldsom og nervepirrende 
deroute. 

 
Læs den fordi: “En yderst intelligent fortælling, som er perfekt konstru-

eret til at gøre læseren svimmel af uventede drejninger” skriver The New 

York Times og danske anmeldere lover ” En fremragende pageturner der 
overrasker indtil allersidste side”. 

 
Noget der ligner: Julian Barnes - Før hun mødte mig og S. J. Watson - 

Før jeg lukker øjnene - har jeg læst og der var både kærlighed og jalousi  
så måske de ligner. 
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John Williams - Butcher's crossing 

 
Genre + sidetal: Roman, 327 sider 

Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 2015 
Kort resume: Fire mænd drager i 1873 til Colorado 

på den ultimative bisonjagt. Endeløse nedslagtninger 
har tyndet ud i flokkene, men drømmen om at finde 

frem til kæmpeflokken lever i bedste velgående og får 
mændene til at tåle rejsens brutale udfordringer. 

 
Læs den fordi: Efter at have læst John Williams fa-

belagtige roman Stoner, måtte jeg læse denne.  Hi-
storien er god, men det er potrætteringen af de 4 

mænd der gør forskellen. John Williams præsterer en psykologisk indsigt 
som man støder på hos forfattere som Ernest Hemmingway og John Fow-

les. Den ensomme stemning på de enorme sletter er så godt beskrevet, 

at det ikke alene er som at være der, det er som om jeg  har været der 
før inden jeg læste Butchers Crossing. En helt særlig læseoplevelse. 

 
Noget der ligner: Er man til John Williams, kan man give sig i kast med 

Corman Mccarthys roman; Alle de smukke heste. Det er den første del af 
Mccarthys Grænselands-triologi, der handler om en ung mands dannel-

sesrejse, der ender med en personlig forråelse af et følsomt sind.  
 

 

Djingiz Ajtmatov - Dzjamilja 

 
Genre + sidetal: kærlighedshistorie. 81 sider 

Udgivet: Bechs Forlag. 2015 
 

Kort resume: Dzjamilja er en ung kirgisisk kvinde, 
hvis mand ligger på lazaret ved fronten under 2. ver-

denskrig. Hun arbejder sammen med sin 15-årige 
svoger, Seit, der forguder hende. En dag kommer en 

såret soldat til landsbyen, og intet er som før. 
 

Læs den fordi: En lille roman om kærlighed. På 
trods af at den er skrevet i en fremmed tone, viser 

den med al tydlighed, at lige meget hvor man kommer fra, kan kærlighed 
være en universel præmis. 

 

Noget der ligner: Jeg ville gerne komme med nogle bud på andre histo-
rier der ligner dette, men den står helt alene i mine øjne.  

Michael anbefaler 
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The Greg Foat Group:  The Dancers At The 

End Of Time. 
 

Genre: Jazzmusik/syrerock. 
Udgivet: Jazzman, 2015. 

 
Lyt til den fordi: Jeg hørte nummeret Riff for 

Raff på P8-jazz, og faldt straks for det melodiøse 
groove, der gør nummeret til en svedig ørehæn-

ger (som om her ikke er varmt nok i forvejen!). 
Resten af udgivelsen fulgte lystigt med. 

 
Noget der ligner: Kan man lide dette, er der ikke langt til Doug Ham-

mond eller The Heritage Orchestra. 

Henrik Jørgensen,  Flemming Rune, Thomas 

Hjejle Bredsdorff og Susanne Weitemeyer - Træ-
er og Buske i Danmark.  

 
Genre + sidetal: Opslagsbog.340 sider. 

Udgivet: Gyldendal. 2015 
Kort resume: Guide til de buske og træer man mø-

der i det danske landskab. Med oplysninger om de 
enkelte arters kendetegn, forvekslingsmuligheder, 

udbredelse, vækstkrav og deres betydning for men-
nesket. 

 
Læs den fordi: Bogen gav undertegnede lyst til at 

kende de træer der omgiver os.  Ikke mindst gennemgangen af vores 
kulturskoves historie, faunaens fysiologi og de flotte illustrationer af Tho-

mas Hjejle Bredsdorff og Susanne Weitemeyer gør det til en dejlig bog at 

slå op i. 
 

Noget der ligner: Bente Halkjærs Naturens spiselige frugter fra 2013 er 
en lille, hurtig indføring i naturens skattekammer. Jeg har brugt den med 

glæde, når jeg skulle ud og samle ind.  Hvis man ikke gør det i forvejen, 
får man lyst med denne bog i hånden. 
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Husker du? 

 
Nikolaus Harnoncourt - Brahms symfonier 

 
Genre: Klassisk musik. 3 cder. 

Udgivet: Teldec 1997. 
Kort resume: Med Berlins Filharmoniske Orke-

ster, dirigeret af Nikolaus Harnoncourt. Optaget i 
en periode fra Marts 1996 til april 1997 

 
Lyt til det fordi: Brahms er hidsig og temperamentsfuld romantik. Musik 

jeg hører når der skal kanaliseres nogle store følelser ud i støvsugningen 
derhjemme. Disse indspilninger er med dirigenten Nikolaus Harnoncourt 

der presser alt ud af Berlins Filharmoniske orkester. Det er Brahms som 
den skal drejes. 

 

Noget der ligner: Symphonia Orchestra dirigeret af Walter Weller har 
indspillet Mendelssohns symfonier. Disse indspilninger  tager lytteren 

med på tur til Skotland og Italien. Som kaptajn sørger Walter Weller for, 
at vi får en overfart der får de smukkeste billeder frem. Det er ikke kom-

ponisterne der ligner hinanden, men disse smukt optagede indspilninger. 
Mendelssohn er til de hyggelige stunder foran kaminen, og Brahms er til 

de stunder hvor jeg har brug for at rase.  

Husker du? 
 

Louis-Ferdinand Céline - Rejse til nattens ende 
 

Genre + sidetal: Roman. 465 sider. 
Udgivet: Rosinante, 2009  

Kort resume: Efter at have deltaget i 1. verdenskrig 
rejser lægen Barbadu til Afrika for at kæmpe mod fattig-

dommen og elendigheden. Det er barske og fortvivlede 
forhold han opsøger, også da han kommer til Amerika 

og hjem til Frankrig. 
 

Læs den fordi: Denne fortælling gør ondt, samtidig 
med at man sidder og griner smørret over menneskelig dårskab.  det er 

den skarpe, (van)vittige og absurde fortælling jeg holdt allermest af. No-

get der bider og gør lidt ondt.  
 

Noget der ligner: Kan man lide Rejse Til Nattens Ende, er man helt sik-
kert også til Michel Houllebecqs Elementarpartikler. På trods af forskel i 

tid, tone og atmosfære, har Houllebecg og Celine deres humor og deres 
groteske og kulturpessimistiske historiefortælling tilfældes. Elementar-

partikler er en velskrevet, syrlig og humoristisk kommentar til konse-
kvenserne af den evige fokus på selvrealisering.  
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Den vil jeg læse 
 

Jessie Burton - Dukkemageren 
 

Genre + sidetal: Roman, 445 sider. 
Udgivet: Hr. Ferdinand  2015 

Kort resume: Historisk litterær thriller fra 1600-
tallets Amsterdam, hvor den nygifte 18-årige Nellas 

velhavende mand forærer hende et kostbart dukke-
hus, der på mystisk vis begynder at spejle virkelighe-

den. 
 

Læse den fordi: Det skulle være en ganske velskrevet rørende og atmo-
sfærefyldt roman om et ægteskab og et mystisk dukkehus. Bogen er Jes-

sie Burtons debut, og er blevet rost til skyerne af diverse anmeldere.  

 
Noget der ligner: Den er blevet sammenlignet med Tracy Chevaliers Pi-

ge med perleørering. Den var jo ikke til at stå for. 

Den vil jeg læse 
 

Ljudmila Petrusjevskaja - Nummer et eller andet i 
mulighedernes have. 

 
Genre + sidetal: Roman, 295 sider. 

Udgivet: Forlaget Vandkunsten 2015 
Kort resume: En hæsblæsende og afsindig thriller fra det 

postkommunistiske Rusland, hvor virkelighed og fantasi, 
videnskab og vanvid, sjælevandring og computerspil, mafia 

og urkræfter, kannibalisme og gamle guder flettes sammen og giver nye 
muligheder. 

 
Læs den fordi: Jeg er i gang med Ljudmilas novellesamling fra 2009, 

Der var engang en kvinde, som ville slå sin nabos baby ihjel. Den er jeg 

faldet pladask for. Det er en samling benhårde, brutale, dystopiske og  
mørke fortællinger, med små små sprækker i. Og igennem disse spræk-

ker strømmer lyset ind.  
Nummer et eller andet i mulighedernes have er en hel roman. Og den ser 

jeg frem til! 
 

Noget der ligner: Noget der ligner: blanding mellem Daniil Karms og 
Dostojevskij (på syre). Kan du lide denne, kan du også prøve at læse Na-

bukovs Mesteren og Margarithe, og Døden og en pingvin af Andrej 
Kurkov. 
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Lars Mytting - Svøm med dem som drukner 

 
Genre og sidetal: Slægtsroman, 442 sider 

Udgivet: Rosinante, 2015 
Kort resume: Siden forældrene blev dræbt i en 

fransk skov, har Edvard boet på bedsteforældrenes 
gård i de norske fjelde. Da bedstefaren dør, sidder 

han tilbage med mange ubesvarede spørgsmål om 
familiehistorien, der efterhånden åbenbarer fortielser 

og tragedier. 
 

Læs den fordi: Denne spændende slægtsroman er 
utroligt velskrevet og smuk. Det var især sproget og 

beskrivelserne af naturen i Norge og på Shetlands-
øerne som gjorde indtryk på mig. Edvards søgen efter sin egen historie 

samt mødet med en forvirrende kærlighed midt i mysteriet om hans for-

ældre og bedsteforældre under 2. Verdenskrig gør dette til årets bedste 
roman for mit vedkommende. 

 
Noget der ligner: Ib Michael - Himlen brændte, Roy Jacobsen - De 

usynlige 
 

Nina anbefaler 

Thomas Wellmann - Den magiske muse 

 
Genre og sidetal: Graphic novel, 44 sider. 

Udgivet:  God og ond, 2015 
Kort resume: Pimo og Rex er på eventyr. De skal 

redde en magisk muse fra en nekromantiker, og så 
kommer ærkebibliotekaren på besøg for at hente en 

forsvundet bog. Og han er en led karl. 
 

Læs den fordi: To ting: Et - jeg er ikke så vild med, 
at bibliotekaren er en led karl. To -  jeg elsker dog, 

at Rex skal giftes med Leopold, og at det er den 
mest naturlige og dejligste ting i verden. Denne teg-

neserie er så fuld af farver og små detaljer, at det 
føles som om, du aldrig bliver helt færdig med at kigge. Pimo og Rex er 

bedste venner og i dette første bind får vi to historier om dem. Tyske 

Thomas Wellmann har jeg mødt på årets Copenhagen Comics, og han 
lagde vægt på, at han ikke har skrevet Pimo og Rex til et specifikt publi-

kum. Jeg glæder mig til andet bind! 
 

Noget der ligner: Luke Pearson - Hildafolk, Kazu Kibuishi - Amulet 
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John Kenn Mortensen - De utilpassede 

 
Genre og sidetal: Dark fantasy, 312 sider 

Udgivet:  Carlsen, 2014 
Kort resume: En almindeligt kedelig by, og snart 

hele Lolland bliver forvandlet til et vampyrhelvede. 
Kun Johan og Dorthea og et par stykker mere tager 

kampen op mod overmagten. 
 

Læs den fordi: Denne uhyggelige bog er sjov! 
Hvis du ikke er bange for at læse bøger som ikke er 

målrettet til voksne, så vil du elske denne blod-
dryppende horrorroman for unge. John Kenn Mor-

tensen er kendt for sine post-it monstre og han 
krydrer da også sin første roman med sine unikke og meget detaljerige 

tegninger som emmer af uhygge. Stilen minder mig om Ole Lund Kirke-

gaards univers men med et opdateret sprog. Jeg garanterer både gys og 
grin! 

 
Noget der ligner: John Kenn Mortensen - Post-it monstre, John Ajvide 

Lindqvist - Lad den rette komme  ind, Max Brooks - World War Z, David 
Wong - John dies at the end. 

Sons of Anarchy 

Instr. Kurt Sutter 
 

Genre: TV-serie (Kriminalitet, drama, thriller) 
Udgivet: Fox-Paramount Home Entertainment, 

2008-2014 
Kort resume: Sons of Anarchy er fortællingen 

om en ung mands kamp for at finde balancen i 
livet. Han er netop blevet far og dette giver ham 

moralske bekymringer i forhold til den motorcy-
kelklub, som han er vicepræsident i. (Kilde: 

Wikipedia) 
 

Se den fordi: Denne serie er et indblik i en rå og 
hård verden, hvor mænd er mænd og deres ”old 

lady” (ægtefællen) kommer ofte i anden række, hvis man skal vælge 

mellem klubben og kvinden. Serien er ikke for sarte sjæle, men er du til 
action, stærke familiebånd og broderskaber så få fat på sæson 1 lige med 

det samme! Seriens skuespillere - især Katey Segal - har vundet flere 
priser for deres skuespilpræstationer. 

 
Noget der ligner: Breaking Bad, The Sopranos, Peaky Blinders. 
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Husker du? 

 
Seinfeld 

 
Genre: Komedieserie, 1989-1998 

Kort resume: I standup-komikeren Jerry Seinfelds 
lejlighed i New York mødes han med vennerne. 

Hverdagens fortrædeligheder, ikke mindst i forhol-
det til det andet køn, reflekterer han over i sine 

shows. 
 

Se den fordi: En af mine favoritserier fra 90’erne. 
Jeg husker en sommerferie hvor DR sendte alle afsnit sent om aftenen, 

og jeg kunne slet ikke vente med at se mere dagen efter. Jeg har genset 
serien igen fra ende til anden for nogle år siden og tror faktisk snart, jeg 

skal gense de fire skøre venner igen. Hvem husker ikke afsnittet, hvor 

Elaine siger ”Maybe he dingo ate your baby!”? Det påstås at Seinfeld har 
været den største indflydelse på moderne komedier. 

 
Noget der ligner: Venner og How I met your mother. 

Husker du? 
 

Patricia Highsmith - Carol 
 

Genre + sidetal: Roman, 311 sider 
Udgivet: 2014, (1952 originaludgave), Bloomsbury 

Kort resumé: Mødet mellem den sofistikerede Ca-
rol, gift og mor, og den 19-årige Therese, bliver ind-

ledning til et lidenskabeligt lesbisk kærlighedsforhold 
med mange forhindringer i McCarthy-tidens bigotte 

USA. 
 

Læs den fordi: Om kort tid udkommer filmen base-
ret på denne roman. Da den udkom måtte forfatteren udgive den under 

pseudonymet Claire Morgan og hun havde da også svært ved at finde en 

udgiver. Men bogen blev revet ned fra hylderne, og det var da også den 
første roman om et kærlighedsforhold mellem to kvinder som rent faktisk 

ikke ender ulykkeligt, eller hvor en mand kommer og ”redder” kvinden. 
Patricia Highsmith går som den første imod den stereotype homoseksuel-

le karakter. 
 

Noget der ligner: 99.4 Elizabeth Wust: Erika Fischer: Til døden os skil-
ler, Sarah Waters - Fingersmith, Michael Cunningham - Timerne. 
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Den vil jeg lytte til 
 

Serial, sæson 2 
 

Genre: Podcast 
Udgivet: Efterår, 2015 

Kort resumé: Sæson to kommer til at handle 
om den berømte sag om sergent Bowe Berg-

dahl, en amerikansk soldat som forsvandt fra 
sin base I Afghanistan I 2009. Han blev holdt 

fanget at Taliban I 5 år. Bergdahl blev senere 
beskyldt for bl.a. desertering, men hvad skete der egentlig? 

 
Lyt til den fordi: Jeg glæder mig som et lille barn til sæson 2 af denne 

genial podcast serie. Hvis du ikke har lyttet til sæson 1 endnu (som er 

helt uafhængig af sæson 2) så giv dig selv den gave at lytte til den 
snarest muligt. Gerne under et varmt tæppe med stearinlys tændt. 

 
Noget der ligner: Serial sæson 1 og This American Life. 

 
 

Den vil jeg læse 
 

J.K. Rowling - Harry Potter og De Vises 
Sten (Illustreret udgave) 

 
Genre + sidetal: Fantasy, 250 

Udgivet: Gyldendal, 2015 
Kort resume: Den 11-årige forældreløse dreng 

Harry Potter bliver adopteret af sin onkel og tan-
te som ikke bryder sig om ham. Han har trold-

domsblod i årerne og bliver optaget på en skole 
for trolddomskyndige. Her får han nye venner 

og fjender. 
 

Læs den fordi: Denne elskede fantasyroman er nu blevet krydret med 

illustrationer af  Jim Kay. Jeg glæder mig til at genlæse alle 7 bind med 
de flotte billeder som ledsager. Desværre er det kun det første bind der 

er oversat til dansk, så hvis man ikke kan vente, så få fat på dem på en-
gelsk. 

 
Noget der ligner: David Wenzel - The hobbit : an illustrated edition of 

the fantasy classic.  
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Vil du være med i en læsekreds? 

På Hørsholm Bibliotek har vi mere end 30 læse-
kredse. Her mødes man og debatterer bøger 

med andre bogelskere en gang om måneden. 
Det foregår i en hyggelig og sjov atmosfære, 
hvor deltagerne hver især får nye synsvinkler og 

input til det læste. 

 
”Mange mener, at bogen er afgået ved dø-
den, eller at den vil gøre det i den allernær-

meste fremtid. Dette postulat bliver imidler-
tid gjort til skamme her i Hørsholm, hvor rig-
tig mange ønsker at dele deres læseoplevel-

ser med andre."  
 

- Kirsten Holmehøj, 
  koordinator for læsegrupperne 

 
Kontakt: kgholme@gmail.com 
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 Litteraturcafé hver måned 

med Hørsholm Bibliotek 

Hver måned vil der være et spændende litterært arrange-

ment, som Hørsholm Bibliotek arrangerer i samarbejde 

med Café Spisetrommen Allehånde. Nyd en god kop kaffe 

mens du bliver inspireret. 

 

 Læsetips 
 Forfatterforedrag 

 Skrivetips 

 Og meget mere! 

 

Alle datoer for kommende Litteraturcafé kan findes på vo-

res hjemmeside eller i vores aktuelle arrangementsfolder. 
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Bibliotekstorvet 1 

2970 Hørsholm 

Telefon 48 49 57 50 

horsbib@horsholm.dk 

biblioteket.horsholm.dk 


