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Billetsalg 

Billetter kan købes online via bibli-
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ket i Servicebaren. 

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 
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Bibliotekstorvet 1 
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Telefon 4849 5750 

horsbib@horsholm.dk 

Links til mere viden: 

www.biblioteket.horsholm.dk 

www.facebook.com/horsholmbibliotek 

 

 

Helligdage hvor biblioteket er 

åbent kl. 8-22 uden betjening: 

Maj:   1. 14. 24. 25. 

Juni:  5. 

 



3 

 FORORD 
Kære låner, 

 

Du står lige nu med et væld af inspiration i dine 

hænder! 

 

Vi bibliotekarer har ud fra vores forskellige 

præferencer udvalgt det bedste inden for 

litteratur, musik, film, apps og websider - kun til 

dig. 

 

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, Helle, Niels og Nina 

 

 



4 

 

Hvem er vi? 

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. 

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. 
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Nina 
 

Nina er voksenbibliotekar men føler sig også 

hjemme i børneudlånet. Hun læser fantasy og rig-
tig mange graphic novels. Nina kender alle de go-

de steder på nettet, både inden for litteratur, film 

og sociale medier. 
 

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. 

Niels 
 

Niels er bibliotekar i både børne– og voksenudlå-

net. Han læser mest nordiske krimier og interes-
serer sig bl.a. for slægtsforskning. 

 

Bedste læseoplevelse: Mænd der hader kvinder 
af Stieg Larsson. På det tidspunkt havde jeg holdt 

pause fra at læse krimier i et stykke tid og så tal-
te alle pludselig om Stieg Larssons bøger. Da jeg 

læste Mænd der hader kvinder, fandt jeg ud af, 
hvor godt jeg egentlig kunne lide specielt den 

skandinaviske krimigenre. Typen Lisbeth Salander 
var jeg ikke stødt på før i min læsning. 
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Agnete anbefaler 

Outlander: Sæson  1 

 
Genre: fantasy/historisk drama//kærlighed/ tidsrejse 

Udgivet: 2015 
 

Kort resume: Efter 2. verdenskrig tager sygeplejer-
sken Claire med sin mand til Skotland. Ved en magisk 

stencirkel bliver hun brat ført tilbage til år 1743. Her 
møder hun den flotte højlænder Jamie Fraser og plud-

selig er hun splittet mellem to mænd i to forskellige 
tidsaldre. 

 
Se den fordi: Hvilken kioskbasker tænkte jeg først. Historisk drama med 

flotte kostumer og en fantastisk natur. Indspillet i Skotland og skuespil-
lerne taler gaelic indimellem. Lidt à la Game of Thrones med mange sex-

scener. Og en” damsel in distress” som uafladelig bliver reddet i sidste 

sekund. Men der er en afgørende forskel. Hovedpersonen er en meget 
stærk kvinde og sexscenerne er set gennem hendes øjne. De historiske 

detaljer er godt researchet af forfatteren Diana Gabaldon som har skre-
vet bøgerne, serien er lavet på. Jeg blev hængende og var godt under-

holdt. Der kommer yderligere en sæson. 
 

Noget der ligner: Braveheart, Kate and Leopold og Kidnapped. 

Romain Puértolas  -  Den utrolige historie om faki-

ren, der sad fast i et IKEA-skab 
  

Genre og sidetal: Skønlitteratur -humor,  252 sider 
Udgivet: Rosinante, 2014 

 
Kort resumé: Den indiske fakir og svindler Ahatashatru 

rejser til Ikea i Frankrig for at købe en sømseng på til-
bud. Sengen er udsolgt, men han møder en kvinde i ca-

feteriet. Han vælger at overnatte i Ikea og må gemme 
sig i et Ikea-skab, som snart efter er på vej til England. 

 
Læs den fordi: Hvilken titel! Den faldt jeg pladask for. En skrøne og ro-

binsonade uden lige om fakiren som tager til Paris for at købe en søm-
måtte som på sædvanlig IKEA-måde hedder det for udlændige helt umuli-

ge navn Stikköprikkö. Han, som er en værre svindler oplever alt fra en 

hævntørstig roma taxichauffeur til sudanesiske flygtninge og. Fortalt med 
surrealistisk  humor og også lidt alvor. Mange møder er lidt usandsynlige 

men hvis man køber romanens premisser er det fantastisk underholdning. 
 

Noget der ligner: Jeg kommer umiddelbart i tanker om Jonas Jonassons 
Den hundedårige, der kravlede ud af vinduet og forsvandt. Og hvorfor ik-

ke den gamle roman Tom Jones af Henry Fielding? 
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Nader Ebrahimi - Byen jeg elskede 

 
Genre og sidetal: Skønlitteratur, 108 sider  

Udgivet: Korridor, 2014 
 

Kort resumé: Poetisk, iransk roman hvor den mandlige 
fortæller husker tilbage på sin kærlighed til nabopigen 

Helia og byen, som han elskede. Men nu er der kun 
bortblæste, lyksalige drømme tilbage 

 
Læs den fordi: Blev anbefalet denne meget poetiske 

bog af en kollega. Den er fortalt i tre forskellige fortæl-
leplaner som hver har fået forskellige skriftstørrelser, når de to elskende 

er børn (lille), et nøgternt  fortællerplan (noget større ) og et plan hvori 
fortælleren reflekterer over tabet af den elskede(stor skrift). Det er noget 

drømmende og melankolsk over bogen. Vi får aldrig at vide hvad der 

egentlig skete og hvorfor de ikke fik hinanden. Hun var godsejerens dat-
ter og han var den fattige gartners søn. I Iran er den meget populær og 

er blevet genoptrykt 26 gange. 
 

Noget der ligner: Det er vanskeligt at finde noget lignende men Victoria 
af Knut Hamsun og Frøken Julie af August Strindberg omhandler begge 

ulykkelig kærlighed mellem kvinden af byrd og manden af folket. 

Mirjam Bastian – Loretta 

 
Genre og sidetal: Skønlitteratur, 382 sider 

Udgivet: Rosinante, 2015 
 

Kort resumé: Roman om de menneskelige relationer vi 
støder ind i igennem livet og hvordan de kan snøre sig 

ind i hinanden. 
 

Læs den fordi: Denne bog handler bl.a. om to familiers 
relationer og store følelser, fraværende fædre og sø-

skendeskæbner. Bogen er dansk men virker meget in-
ternational. Handlingen foregår i Danmark, England og Sverige. Den skil-

drer emigranters rodløshed og følelsen at ikke rigtigt høre til nogen ste-
der. Det kan jeg personlig godt identificere mig med. Jeg var meget 

spændt på, hvordan de to familiers skæbne skulle ende, og hvordan for-

fatteren ville takle de to hovedpersoners møde med hinanden. En stærk 
kærlighedsskildring. 

 
Noget der ligner: Chimamanda Ngozi Adichie - Americanah. 
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Den vil jeg læse 

 

Jens Andersen -  Denne dag, et liv : en Astrid Lind-
gren-biografi 

 
Genre og sidetal: Biografi, 434 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2014 
 

Kort resumé: En biografi om Astrid Lindgrens liv der går 
bag forfatterskabets facade og skildrer forfatterens tan-

ker og handlinger, kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner. 
Belyst via hidtil ukendte, mangeårige brevkorrespondancer med blandt 

andet en tysk kvinde. 
 

Læs den fordi: Jeg altid har beundret Astrid Lindgren. Hun var den før-

ste som endelig havde en stærk pige, Pippi som hovedperson  i sine bør-
nebøger. Og Astrid Lindgren stillede sig modigt op mod det svenske skat-

tevæsen og i eventyret Pomperipossa i Monosmanien udstillede hun det 
og det absurde i at hun som egen foretager skulle betale 102% i skat.  

 
Noget der ligner: Henrik Wivel - Snedronningen : en litterær biografi 

om Selma Lagerlöf, Tove Ditlevsen - Jeg ville være enke, og jeg ville væ-
re digter: glemte tekster af Tove Ditlevsen, Fay Weldon - Auto da Fay. 

Husker du? 
 

Durrell, Lawrence Durrell Alexandriakvartetten 
 

Genre og sidetal: Skønlitteratur, 1057 sider  
Udgivet: Gyldendal, 1959 

 
Kort resumé: Byen Alexandria før 2. verdenskrig dan-

ner rammen om et kompliceret puslespil af filtrede men-
neskeskæbner, forretninger, meninger og livsholdninger. 

 
Læs den fordi: Jeg fik disse 4 bøger af min morfar da jeg var 20. Læste 

dem og blev forvirret da de første tre bøger stort set fortalte samme hi-
storie om en gruppe britiske ex-pats og indbyggere i Alexandria. Ud fra 

”fem racer, fem sprog et dusin religioner ” konstruerer Durrell en intrikat 

symbiose mellem byen og dets mennesker. Et Alexandria Durrell fik til at 
fremstå som et pulserende, sensuelt sted der duftede af Orientens kryd-

derier. Romankvartetten stiller store krav til læseren da forfatteren også 
underminerer læserens tiltro til sandheden i de forskellige versioner af 

romanens fortællinger. Fortællinger om kærlighed, ensomhed og tab. Jeg 
var fascineret og har faktisk læst om den mange år senere. Kan varmt 

anbefales. 
 

Noget der ligner:  Paul Scott - Imperiets juvel, Olivia Manning - The Le-
vant trilogy, Amitav Ghosh - Glasspaladset. 
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96.71 Per Stig Møller: Aldrig skal Danmark dø : Kaj 

Munks avisdigte 1940 og censuren 

 

Genre + sidetal: Historie, 135 sider. 

Udgivet: 2015, Kristeligt Dagblad. 

 

Kort resume: Om Kaj Munks månedsdigte Navigare 

Necesse fra 1940. 

 

Læs den fordi: Det er ingen hemmelighed, at der siden besættelsen har 

været store diskussioner om digterpræsten Kaj Munk og hans ideologiske 

ståsted, især før besættelsen.  Per Stig Møller er om nogen Kaj Munk 

kender og har aldrig været i tvivl om Munks motiver. Nu har han gjort 

den interessante opdagelse, at de digte Kaj Munk skrev hver måned til 

Berlingske Aftenavis i 1940 efter udgivelsen i bogform året efter er blevet 

omredigeret og udsat for betydelige ændringer. Censur eller selvcensur? 

Per Stig Møllers pointe er at prøve at nuancere forståelsen af Kaj Munk 

og hans lyrik i forhold til censuren og besættelsestiden. Gefundenes fres-

sen for Munk interesserede. 

Noget der ligner: Per Stig Møller har skrevet den ultimative biografi - 

Kaj Munk : digter og præst og urostifter. 

96.71 Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske 

 
Genre + sidetal: Besættelsestiden, 591 sider 

Udgivet: 2015, Lindhardt og Ringhof. 
 

Kort resume: Om modstandsgruppen Holger Danske, 
der var den største modstandsgruppe under besættel-

sen.  
 

Læs den fordi: Historikeren Palle Birkelund har om-
skrevet sit tidligere udgivne speciale om Holger Danske, 

så det nu foreligger i en mere læsevenlig udgave. Her er dramatik og 
handling for alle pengene med fokus på de mange og ofte spektakulære 

aktioner gruppen stod for. Især ”Flammen” og ”Citronen”, men også Jør-
gen Kieler er gået hen og blevet legender i historien. Bogen er baseret på 

over 300 skriftlige og mundtlige beretninger fra folkene i frontlinien, lige 

fra starten i 1943 i et baglokale i Istedgade med illegale blade, senere 
sabotage og til sidst utallige likvideringer af danske landsforræddere. En 

både spændende og velskrevet bog her i 70 året for Danmarks befrielse. 
 

Noget der ligner: BOPA var som bekendt hovedsageligt kommunister-
nes sabotageorganisation. Esben Kjeldbæk har skrevet bogen Sabotage-

organisationen BOPA 1942-1945, der udkom i 1997. 

Benny anbefaler 
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96.71 Henrik Denta: Guld og bedrag : de risike-

rede alt for at snyde nazisterne 
 

Genre + sidetal: Historie, 209 sider. 
Udgivet: 2015, Gad 

 
Kort resume: Den hidtil hemmeligholdte operation 

om de danske guldreservers flytning ud af landet til 
USA i 1939. 

 
Læs den fordi: Anno 1939 beslutter den danske re-

gering og nationalbanken i al hemmelighed at fragte 
landets guldreserver til USA. Man er simpelthen bange for et fjendtligt 

angreb (læs: Tyskland). Aktionen er tophemmelig, idet man på den ene 
side officielt havde et tillidsfuldt forhold til den store nabo mod syd og 

samtidig lod befolkningen forstå, at der var fred og ingen farer, hvad se-

nere d. 09.04.1940 på det skammeligste dementerede. Selve aktionen er 
elementært en gyser og samtidig får vi med journalistisk indføling indblik 

i guldets verden og dets betydning for nationaløkonomien.  
 

Noget der ligner: Der findes ikke noget tilsvarende på dansk. Skulle 
man få lyst til at læse om, hvor det danske guld kunne være havnet, fin-

des der på engelsk bl.a. følgende: Arthur L. Smith - Hitler’s gold : the 
story of the Nazi war loot. (1989).  

96.71 Thomas Harder: Besættelsen i billeder : 

Danmark 1940-45 
 

Genre + sidetal: Besættelsestiden, 445 sider. 
Udgivet: 2015, Lindhardt og Ringhof. 

 
Kort resume: Fotografisk billedværk om besættelsen 

suppleret med kommentarer. 
Læs den fordi: Dette digre billedværk er allerede 

blevet en bestseller på trods af dets coffee-table for-
mat. Italienseksperten Thomas Harder har også skrevet bøger om besæt-

telsen. Her har han samlet over 500 fotos og plakater og andet materiale 
til at illustrere forskellige begivenheder og aspekter ved besættelsen. Vi 

kommer vidt omkring lige fra krigsudbruddet og årene med samarbejds-
politikken til den begyndende modstand og senere befrielse og retsopgør. 

Det der gør bogen unik er efter min mening de mange fotos, hvoraf man-

ge ikke tidligere har været offentliggjort. Især de mange billeder fra dag-
ligdagens genvordigheder er spændende nyt og kan være med til at ska-

be interesse for begivenhederne hos nye generationer. 
 

Noget der ligner: Denne bog er det ultimative billedværk om besættel-
sen. Erik Kjærsgaard udgav i 1995 bogen Erik Kjærgaards Danmark un-

der besættelsen : danskernes dagligliv 1940-45 og i 2015 udkom Dan-
mark besat : krig og hverdag 1940-45 af bl.a. Claus Bundgård Christen-

sen.  
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Den vil jeg læse 

Morten Wittrock og Den skaldede Kok (Carsten 

Olsen): Rock ’n’ roll kogebogen. 
 

Genre + sidetal: Kogebog, 250 sider. 
Udgivet: 2015, Muusmann 

 
Kort resume: De bedste rock ’n’ roll-madopskrifter 

fra Guds eget land, USA. 
 

Læs den fordi: Jeg holder meget af USA, det skal indrømmes. Derfor 
glæder jeg mig til at bladre i denne kommende kogebog, som ikke er helt 

almindelig. Udover at handle om amerikanermad handler den også om 
musik.  Morten og Carsten er begge habile musikere, så de har skrevet 

musik som har en relation til maden. Musikken kan scannes fra QR-koder 

bagest i bogen og afspilles på en smartphone eller iPad mens man står 
og kokkererer. Det lyder alt sammen ganske spændende, synes jeg. Des-

værre må vi vente et godt stykke tid på forløsningen. Bogen ventes først 
at udkomme til oktober i år. 

 
Noget der ligner: Det er fristende at sammenligne med Prices diner, 

som allerede er omtalt. 
 

Husker du? 

64.102863 

Adam og James Price: Prices diner : en 
kærlighedserklæring til det amerikanske 

diner-køkken 
 

Genre + sidetal: Kogebog, 235 sider 
Udgivet: 2014, Lindhardt og Ringhof  

 
Kort resume: Opskrifter fra det amerikanske diner-køkken. 

 
Læs den fordi: De allestedsnærværende Price brødre har udgivet en ko-

gebog med retter fra det amerikanske diner-køkken. Diner-køkkenet er 
kendetegnet ved at være et no-nonsense nede på jorden køkken, hvor 

man i en fart kan få sig et godt og solidt hjemmelavet måltid mad til en 

rimelig penge. Altså ikke noget med dug på bordet og tjenere, men heller 
ikke fabriksfremstillet fastfood á la McDonalds. Opskrifterne dækker mor-

genmad, frokost, bagværk, burgers og hot dogs, salater, dips, is og des-
serter samt drikkevarer. Da jeg med familien for nogle år siden kørte 

Route 66, lå dinerne der på stribe, og det var uden undtagelse en fornø-
jelse at få mættet sin sult. Men pas på! Selv om Arne Astrup har skrevet 

forordet, er der tale om godt foder til sidebenene! 
 

Noget der ligner: På forlaget People’s Press foreligger ligeledes fra 2014 
American diner : ikonisk diner-style retter fra coast-to-coast. 
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Mor: Mor skriver digte 

 
Genre + sidetal: Digte, 50 sider 

Udgivet: 2014, Radius 
 

Kort resume: Digtsamling skabt gennem e-mails 
fra en mor til sin voksne søn. Om hverdagens 

mange nuancer set i en mors perspektiv. Mor er et 
pseudonym 

 
Læs den fordi: Ideen med e-mails fra mor til søn 

i digtform er for mig helt ny.  Digtene er om hver-
dagen, letforståelige og så er de sjove - måske fordi man genkender lidt 

sig selv? Mon kaktussen med torne på bogens forside er et hint om den 
kant, digtene fra denne mor også har. 

 

Noget der ligner: Jeg tænkte straks på Det Brune Punktum der var me-
get populære med deres cd Mor – skyld med skyld på. 

Helle anbefaler 
Amanda Lind - Francys evangelium 

 
Genre + sidetal: Krimi, 451 sider 

Udgivet: Aronsen, 2012 
 

Kort resume: Kort resume: Francy har arvet sin 
fars forbryderimperium. Den koldblodige mafia-

boss er nybagt mor i en stærkt samspilsramt fa-
milie, og mens familiekrisen eskalerer, bliver fir-

maet truet af en ondskabsfuld konkurrent. Francy 
kan sagtens amme og bestille mord på samme tid, 

men problemerne vokser og familieskeletterne 
vælter ud af skabet. 

 
Læs fordi: En både rå og voldelig krimi, men og-

så en roman om en samspilsramt familie med en meget usædvanlig bag-

grund. Den tempofyldte historie har humor nok til, at man bærer over 
med den modbydelige vold. Francy er en god blanding af Lisbeth Salan-

der og Bridget Jones. 
 

Noget der ligner: Bogen er første del af en lovet triologi. Anden del 
Francys testamente udkom i 2014. 



13 

 Philip Tafdrup Jørgensen - Kongen af Bali 

 
Genre + sidetal: Roman, 231 sider 

Udgivet: 2015, Gyldendal 
 

Kort resume: Forfatterens biografiske anekdoter 
om bedstefar, der i sin ungdom sejlede på Østen, 

og som længes efter et liv som koloniherre i en 
simplere tid. 

 
Læs den fordi: En samling lune og tankevæk-

kende anekdoter om forfatterens bedstefar, der 
var en lille mand, der drømte stort. Især skildrin-

gerne af bedstefaderens daglige gøremål gør bo-
gen til en fin læseoplevelse. Bogen egner sig godt til højlæsning for voks-

ne. 

 
Noget der ligner: Man finder den samme form for humor i bøger af nor-

ske Erlend Loe og svenske Jonas Jonasson . Sure gamle mænd er også 
temaet i filmene ” Det bli´r ikke bedre” og  ” Gnavne gamle mænd”. 

Anna Skyggebjerg: Kærlig hilsen Anna : kloge 

og ærlige svar på livets store spørgsmål - fra 
en, der har prøvet lidt af hvert  

 
Genre + sidetal: Brevkassebog , 212 sider 

Udgivet: Rosinante, 2015 
 

Kort resume: En brevkassebog med svar på en lang 
række spørgsmål om almenmenneskelige emner som 

f.eks. søskendeforhold, ekskærester, døden, mænd 
og børn. Undervejs kommer forfatteren ind på sin 

egen historie og både gode og dårlige erfaringer de-
les  

 
Læs den fordi: Bogen er en fin guidebog, der trøster, forstår og støtter.  

Mange af svarene er ganske indlysende men da de gives med empati , 

dybde og humor bliver de vedkommende og læseværdige for alle dem, 
der søger indsigt i menneskelige relationer og følelsesmæssig udvikling. 

 
Noget der ligner: Svenske Mia Törnbloms bøger  ”Selvværd nu” og 

”Fasthold dit selvværd”  har samme lavmælte og indtrængende stil . ” Li-
vet er ingen strøgtur : damebrevkasser gennem 75 år” er både tanke-

vækkende og underholdende. 
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Den vil jeg læse 
 

Meg Wolitzer - Hustruen 
 

Genre + sidetal: Roman, 281 sider 
Udgivet: 2015, C&K 

 
Kort resume: Joan Castleman er på vej til Finland 

sammen med sin berømte ægtemand, hvor han skal 
modtage en fornem litteraturpris, da hun beslutter at 

ville skilles. Sent i livet har Joan fået nok af deres il-
lusoriske ægteskab og rollen som den altopofrende 

hustru. 
 

Læs den fordi: Anmeldere lover en velskrevet og sikker debut på dansk. 

Forfatteren har skrevet  8 romaner - alle med temaet kvinder, der ofrer 
sig for mænd, og på alle de medfødte privilegier, der gør, at nogle men-

nesker får succes, selv om andre er mere talentfulde. Romanen er allere-
de under filmatisering med Glenn Close som Joan. 

 
Noget der ligner: Andre romaner om stærke kvinder. Både Disse øje-

blikke af Herbjørg Wassmo og Karitas, uden titel af Kristin Marja Baldurs-
dottir nævnes i de anmeldelser jeg har læst. 

Husker du? 
 

Thomas Mann - Døden i Venedig 
 

Genre + sidetal: Roman,  94 sider 
Udgivet: Original udgave 1912 

 
Kort resume: En digter og videnskabsmand over-

vældes af lidenskab for en billedskøn polsk dreng un-
der et ophold i det koleraramte Venedig. 

 
Læs den fordi: Døden i Venedig er en smuk tragedie 

om forbudt forelskelse og fortæller samtidig om en 
svunden tid hvor de velstillede tilbragte sommeren 

på mondæne kursteder eller badehoteller. Den lille roman blev filmatise-

ret i 1971 og blev i modsætning til mange andre litterære filmatiseringer 
et lige så stort mesterværk som bogen. 

 
Noget der ligner: Temaet fornuft og følelser finder man i mange af Tho-

mas Manns fortællinger og romaner. Maurice af E. M. Forster og Dorian 
Greys billede af Oscar Wilde handler begge om homoseksualitet omkring 

år 1900. Den helt specielle stemning der er i filmen, genkender jeg i Væ-
relse med udsigt, der også er en vellykket roman-filmatisering. 
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 Juli Zeh - Nultid 

 
Genre + sidetal: Roman, 261 sider 

Udgivet: 2014, Samleren  
 

Kort resumé: Svend har forladt Tyskland for at 
slå sig ned som dykkerinstruktør på Lanzarote. 

Antje har fulgt ham som en forslået hund. Da 
Theo og Jola dukker op og får dykkerlektioner, 

kompliceres både forhold og relationer. Og det åb-
ne hav er et farligt sted at befinde sig. 

 
Læs den fordi: Det er en god roman, der beskri-

ver de forskellige persontyper og deres hensigt til 
at agere, som de gør. Bogen er bygget op omkring hovedpersonen 

Svend, der er fortæller og supplerer historien med en af de andre hoved-

personers dagbog, nemlig Jola.  Det er en god psykologisk bog. 
 

Noget der ligner: Lyden af mørke- Lis Vibeke Kristensen (2010) og 
Hændelsen af Anne Sophie Alarp (2012)  

David Sparrevohn Mørck - Det uvelkomne be-

vis 
 

Genre + sidetal: Krimi, 210 sider 
Udgivet: 2014, Mellemgaard  

 
Kort resumé: Sygeplejersken Annette drages ufor-

varende ind i en mystisk sag om et hemmeligt ma-
nuskript. Et manuskript omhandlende H. C. Ander-

sen, som kan have afgørende betydning for ver-
dens opfattelse af forfatteren. Og et manuskript 

som nogle vil slå ihjel for. Snart er Annette selv in-
volveret i den mystiske sag. 

 
Læs den fordi: Bogen er forholdsvis kort, derfor 

forventer man som læser nok, at bogen er sprængfyldt om spænding og 

drama. Dette er ikke helt tilfældet. Der er dog et godt plot og mange go-
de sekvenser i bogen. De historiske tilbageblik vil mange læsere helt sik-

kert også finde interessante.  
 

Noget der ligner: A.J.Kazinski - En Hellig Alliance 

Niels anbefaler 
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99.4 

Jennifer Teege -  Amon : min bedstefar ville 
have skudt mig 

 
Genre + sidetal: Biografi (faglitteratur), 218 sider  

Udgivet: 2015, Gyldendal 
 

Kort resumé: Jennifer Teege (f. 1970) fortæller om 
sin biologiske families hemmelighed: hendes morfar 

var kz-kommandanten Amon Göth, kendt fra 
Schindlers liste. Hun prøver at finde svar på hvem 

hendes mormor og morfar var og hvem hun selv er.  
 

Læs den fordi: Det er en tankevækkende bog, hvor 
forfatteren forsøger at forholde sig til sin families dystre fortid og gøre op 

med den. Forfatteren forsøger at forstå sin egen identitet og de fornæg-

telser omkring bedstefarens forbrydelser, som har præget hendes biolo-
giske familie gennem generationer. En spændende bog, specielt for dem 

der interesserer sig for 2.verdenskrig og familieforhold.  
 

Noget der ligner: 99.4. Claus Bryl - Hvilken befrielse og 99.4. Hans 
Georg Klamroth - Mit fædrene land. 

[Tid til mord] L'autre vie de Richard Kemp 

Instruktør: Germinal Alvarez 
 

Genre: Spillefilm, 97 minutter 
Udgivet: 2014, Antoher World Entetainment   

 
Kort resumé: Kriminalkommissær Richard Kemp 

efterforsker i 2010 et mord, der har lighedspunkter 
med metoderne hos en seriemorder han jagtede i 

1989. En mystisk begivenhed bringer ham tilbage til 
1989, hvor han forsøger at forhindre de mord, han 

ved vil komme. 
 

Se den fordi: Dette er en rigtig god og spændingsfyldt film, både med et 
godt plot og en oplagt romance. Dejligt forfriskende også at se en fransk 

film på højt niveau, når man er vant til mest at se engelske/amerikanske 

film.  
 

Noget der ligner: Zulu (2014) 
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Den vil jeg læse 
 

Camilla Läckberg - Løvetæmmeren 
 

Genre + sidetal: Krimi 382 sider 
Udgivet: 2015, People´s Press 

 
Kort resumé: Fjällbacka er dækket af sne og is, da 

en ung, halvnøgen pige rammes af en bil og pådrag-
er sig omfattende skader. Imens arbejder Erica med 

en gammel sag om en familietragedie; moderen er 
tiltalt for at slå den voldelige far ihjel, og snart aner 

Erica en sammenhæng mellem de to sager. 
 

Læs den fordi: Jeg vil gerne læse denne, da jeg har læst alle de andre 

bøger i serien og værdsætter at følge personernes udvikling fra bog til 
bog. Samtidig kan jeg godt lide Camilla Läckbergs måde at bygge krimier 

op på og hendes skildringer, såvel af personerne som området omkring 
Fjäldbäcka. Jeg synes at resuméet lover godt og derfor glæder jeg mig til 

at læse denne bog.  

Husker du? 
 

Jette A. Kaarsbøl - Den lukkede bog  
 

Genre + sidetal: Roman 534 sider 
Udgivet: 2003, Gyldendal  

 
Kort resumé: En ensom kvinde fortæller i 1933 om 

et spændende, men svært liv. Det begyndte i 1870'-
erne med ægteskabet med den karismatiske fød-

selslæge Frederik Faber og mødet med tidens kul-
turpersonligheder, men ender ensomt og på en livs-

løgn. 
 

Læs den fordi: Det er en rigtig god bog, for dem der elsker historiske 

romaner. Bogen giver rigtig gode personbeskrivelser af kendte person-
ligheder og giver et spændende tidsbillede af København i slutningen af 

1800-tallet.  
 

Noget der ligner: Stig Dalager - Det blå lys og Birgit Pouplier - Lisinka. 
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Lars Horneman - Når jeg ikke er til stede 

 
Genre og sidetal: Graphic novel, 80 sider. 

Udgivet:  Cobolt, 2014 
 

Kort resume: Tag med på en poetisk Peter Pan-
lignende flyvetur over Københavns tage, løb med på en 

tur gennem Frederiksberg Have eller dyk ned i nogle af 
de andre øjebliksbilleder fra et mandeliv i dagens Dan-

mark. 
 

Læs den fordi: Bogen eksisterer som et tegneserie-
langdigt som beskriver det, at være et moderne menneske i København. 

Vi starter i barndommen og bevæger os fremad med indblik i knuste 
drømme, længsel og dagligdagens glæder. Smuk og bevægende værk af 

en garvet tegner. 

 
Noget der ligner: Luke Pearson - Everything we miss, Paul Hornsche-

meier - Life With Mr. Dangerous, Adrian Tomine - Sleepwalk and other 
stories, Fábio Moon - Daytripper. 

 

Ernest Cline - Ready Player One 

 
Genre: Science fiction, roman, 484 sider. 

Udgivet: Tellerup, 2013 
 

Kort resume: Vi er i 2045 og teenagedrengen Wade 
deltager i spillet Oasis, hvor man kan vinde en enorm 

pengepræmie. For at vinde, skal man vide alt om 
1980'erne. 

 
Læs den: Hvis du er lidt en nørd, og hvis du er vild 

med 80’ernes popkultur, så er denne bog lige noget for 
dig. Lad dig ikke skræmme af, at det er en ungdoms-

bog. Den er spækket med trivia om årtiet og man får lyst til at gense fil-
mene og lytte til musikken. På et tidspunkt skal hovedpersonen Wade 

spille sig igennem hele filmen War Games fra 1983 som hovedpersonen, 

der er spillet af Matthew Broderick. Udover at være spækket med action, 
så giver bogen også et bud på en fremtid, hvor mennesket lever næsten 

fuldstændigt i den virtuelle verden, og hvad der sker med mennesker, 
hvis de ikke interagerer med hinanden ansigt til ansigt i virkeligheden. 

 
Noget der ligner: Nick Harkaway - The Gone-away World. A. Silvestri -  

Faderens sønner og andre SF noveller. 

Nina anbefaler 
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Love + Radio 

 
Genre og sidetal: Podcast. 

Udgivet: Siden 2008, nye afsnit hver måned. 
 

Kort resume: Hvert afsnit af Love and Radio be-
står af et mix af fakta og fiktion, præsenteret 

som en serie af interviews og historier relateret 
til et emne. 

 
Lyt til den fordi: Historierne er virkelig intensive og man lytter i spæn-

ding. Emner har hidtil været bl.a. skydevåben, spøgelser, online dating, 
hemmeligheder og skænderier. Jeg startede med afsnittet ”The Living 

Room” og var solgt. Andre gode afsnit at starte på er ”Fix?” og ”The Wis-
dom of Jay Thunderbolt”. Læs mere her: http://loveandradio.org/  

 

Noget der ligner: The American Life. 

Olive Kitteridge 

 
Genre og sidetal: Miniserie, 3t 50m 

 
Udgivet: HBO Miniseries, 2014 

 
Kort resume: I et lille samfund i Maine bor Olive Kitte-

ridge med sin mand Henry og deres søn Christopher. 
Gennem fire punktnedslag ses livets op- og nedture for 

familien og det lille samfund over en ca. 25-årig perio-
de. 

 
Se den fordi: Hvis du er vild med Frances McDormand og hendes utroli-

ge skuespiltalent, vil du også elske denne følelsesladede miniserie fra 
HBO. Det er mildt sagt svært at holde af hovedpersonen, og det kan til 

tider være meget hårdt at se på, hvordan Olive behandler sin mand og 

sin søn. Men under overfladen gemmer sig en person som er mærket af 
livets skuffelser, og de 25 år som serien spænder over giver et rørende 

indblik i familien, lokalsamfundet og en kærlighed som for mange kan 
være svær at forstå. 

 
Noget der ligner: Mildred Pierce med Kate Winslet som ligeledes er en 

produktion af HBO. 
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Den vil jeg læse 
83 

Paula Hawkins - The Girl on the Train 
 

Genre og sidetal: Krimi, 316 
Udgivet: Doubleday, 2015 

  
Kort resume: Rachel catches the same commuter 

train every morning. She knows it will wait at the sa-
me signal each time, overlooking a row of back gar-

dens. She's even started to feel like she knows the 
people who live in one of the houses. 'Jess and Ja-

son', she calls them. Their life - as she sees it - is 
perfect. If only Rachel could be that happy. And then she sees something 

shocking. It's only a minute until the train moves on, but it's enough. 

Now everything's changed. Now Rachel has a chance to become a part of 
the lives she's only watched from afar. Now they'll see: she's much more 

than just the girl on the train. 
 

Læs den fordi: Hvis man er til ”hukommelsestab-genren” ligesom Gone 
Girl, vil denne helt sikkert ikke skuffe. Jeg glæder mig. 

 
Noget der ligner: Gillian Flynn - Gone Girl, A.S.A. Harrison - The Silent 

Wife, S.J. Watson -  Before I go to sleep, Dennis Lehane - Shutter Island. 

Husker du? 
Kuen Shan Kwong  -  Katten og tao 

 
Genre og sidetal: Maleri og digte, 90 sider 

Udgivet: Cicero, 2002 
 

Kort resume: Malet i kinesisk tradition gengives kat-
te i bevægelse, i hvile og med forskellig katteadfærd. 

Med et udvalg af kinesiske ordsprog, digte og vise 
ord fra de store kinesiske mestre. 

 
Læs den fordi: Denne lille perle af en bog fik jeg i julegave af en nær 

veninde - vi er begge kattegale kvinder. Kunstneren bag tilegner bl.a.  
bogen hendes gamle kat Healey, som kurerede hende for kattefobi. Hun 

vidste ikke noget om katte, da denne kat blev ved at dukke op ved hen-

des hus, og hun tog den til sig, og der kom flere til, som hun begyndte at 
studere og iagttage. Kwong Kuen Shan har studeret klassisk kinesisk og 

kinesisk kalligrafi og kunst og har på baggrund af dette udviklet sin egen 
stil, og denne bog er et af resultaterne. 

 
Noget der ligner: Christopher Hart -  Lær at tegne dyr, Judy Kastin -  

Kalligrafens 100 bedste tips. 
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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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 Få nyheder fra Hørsholm Bibliotek leveret 

direkte til din mailbox hver måned 

Vi har både et nyhedsbrev med arrangementer 
for voksne og unge og et nyhedsbrev for dig 

med børn. Skriv dig op i udlånet eller på vores 
hjemmeside biblioteket.horsholm.dk. 

Og husk, du kan også finde os her: 
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KONTAKTINFO 

Bibliotekstorvet 1 

2970 Hørsholm 

Telefon 48 49 57 50 

horsbib@horsholm.dk 

biblioteket.horsholm.dk 

 


