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Billetsalg 

Billetter kan købes online via bibliotekets 

hjemmeside biblioteket.horsholm.dk. 

Betjent åbningstid 

Mandag - fredag  kl. 11-18 

Lørdag     kl. 10-14 

 

Ubetjent åbningstid 

Mandag - fredag  kl. 8-11 + kl. 18-23 

Lørdag         kl. 8-10 + kl. 14-23 

Søn dag    kl. 8-23 

 

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 uden 

betjening: 

Påskelørdag, 1. maj, grundlovsdag, jule-

aftensdag, nytårsaftensdag samt alle   

officielle helligdage. 
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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 

 

Benny, Emilie, Helle, 

Nina, Signe og Tina 
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Hvem er vi? 

Emilie er cand.mag. i dansk og medievidenskab 

og arbejder med kulturformidling i voksenafdelin-
gen. Hun læser bredt, lytter til dokumentariske 

podcasts og er helt vild med film, gerne dem der 
er fortællemæssigt nytænkende og udfordrende. 

Hun er velbevandret i Filmstribens udvalg og an-
befaler gerne en seværdig film. 

 
Bedste læseoplevelse: Jeg er glad for Siri Hust-

vedts indsigtsfulde essays, som handler om alt 
fra kunst og filosofi til neurovidenskab og psyko-

logi. Men også Sara Stridsbergs hvirvlende fiktion 
Drømmefaktultetet om Valerie Solanas, kvinden 

der skød Andy Warhol, var en vild og fed læseop-
levelse. 

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. 

Benny 

Emilie 

Helle er voksenbibliotekar, men man finder hende 

også i børneudlånet en gang 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. 

Helle 
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Signe er litteratur– og kulturformidler, og hun vil 

altid kunne anbefale en god bog til dig. Hun læser 
især gerne noveller og digte og elsker film noir! 

Du finder hende i udlånet eller til vores arrange-
menter. 

 
Bedste læseoplevelse: Jeg kan umuligt pege på 

en enkelt læseoplevelse! Men skal noget fremhæ-
ves, må det blive Bangs fantastiske klassiker 

Stuk, F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby eller 
Shakespeares Macbeth. Af danske forfatterskaber 

kan bl.a. nævnes Jens August Schade, Peter Høeg 
og Ida Jessen. 

Tina læser et bredt spektrum af genrer og gerne 

historiebøger – både faglitteratur og romaner – så 
hun kan fordybe sig i et historisk univers. Tina 

kan du finde både i voksen– og børneudlånet 
samt i Servicebaren hvor hun ofte hjælper til. 

 
Bedste læseoplevelse: Jørn Riels skrøner fra 

Grønland, der på fængslende vis skildrer alle de 
løjerlige situationer som de kære særlinge – 

fangstmændene i Grønland – oplever. 

Signe 

Tina 

Nina er voksenbibliotekar men føler sig også 

hjemme i børneudlånet. Hun læser meget for-
skelligt 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 som nok også er den bog, jeg har 

læst flest gange, Svøm med dem som drukner af 
Lars Mytting, og His Golden Materials serien af 

Philip Pullman. 
Nina 
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Benny anbefaler 

Eva Henningsen – Det mørklagte attentat 
 

Fagbog, Portugal, politiske forhold, 193 sider 
Vandkunsten, 2019 
 

Kort resume: Forfatteren prøver at afdække, hvad 

der var baggrunden og sandheden bag en flyulykke i 
Portugal i 1980, der  kostede den daværende premi-

erminister og 6 andre mennesker livet. 
 

Læs den fordi: Portugal anno 1980. Vi er 6 år frem-
me efter Nellikerevolutionen, der satte en stopper for 

det mangeårige fascistiske diktatur og de ørkesløse kolonikrige i Afrika. 

Men demokratiet er stadig skrøbeligt og i kulisserne lurer den latente fa-
re for militærets indgriben. Den 4. december styrter et lille privatfly ned 

kort efter start i Lissabon. Ombord er premierminister Francisco Sa’ Ca-
neiro, hans danske kæreste Snu Seidenfaden, forsvarsministeren og 

hans hustru, en stabschef og 2 piloter. Alle bliver dræbt, og myndighe-
derne betegner styrtet som en ulykke. Men sagen bliver ved med at spø-

ge, selv om myndighederne i årtier gør alt for at lægge låg på. Forfatte-
ren blotlægger en mordsag, hvor korruption, international våbenhandel, 

storpolitik og konflikter i Mellemøsten indgår som brikker i en speget mo-
saik af gigantiske dimensioner. Det er rystende læsning, og man fristes 

til at tro det er løgn, men det er det ikke! 
 

Noget der ligner: I faggruppe 34.38 findes der bøger om snart sagt alle 
former for ekstrem kriminalitet. Det er ikke noget kønt syn, men des-

værre en del af den virkelige verden! 

Jan Gustafsson - Stille flyder Havanas gader 

 
Roman, 568 sider 

Apuleius’ Æsel, 2019 
 

Kort resume: Det er historien om Rubén, født på Cu-
ba og sendt til USA efter revolutionen som uledsaget 

flygtningebarn, for efter et ophold i Danmark ad om-
veje som 19-årig at vende tilbage til Cuba for at søge 

sin egen identitet. 
 

Læs den fordi: En stort anlagt roman som strækker 
sig fra 1958-1994. Vi følger Rubén og hans danske far 

Simon, hvis skæbner er fysisk adskilt fra hverandre, men alligevel har det 
til fælles, at Cuba og den Cubanske revolution får afgørende indflydelse 

på forløbet af begges livsbaner. Bogen er intens og smuk i skildringen af 

Cubas historie og kultur. Forfatteren er lektor i latinamerikastudier og har 
selv boet i Cuba i 5 år, så der er styr på selv de mindste detaljer. 

 
Noget der ligner: Af samme forfatter: Havanna Moon (1992). Jan Sta-

ge: Havana tur/retur (1994). 
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Vibe Bjørling Termansen – Kampen om Central-

europa 
 

Fagbog, politiske forhold, 215 sider 
Gad, 2019 

 
Kort resume: Historisk bog om fortidens konflikthær-

gede Europa set i lyset af nutidens uoverensstemmel-
ser mellem øst- og vestlande indenfor EU. 

 
Læs den fordi: Forfatteren er historiker og journalist 

og kommer med en meget spændende og informativ 
analyse om den historiske udvikling i Centraleuropa 

siden 1. verdenskrig. Vi får også en grundig redegørelse om, hvorfor især 
Polen og Ungarn rent værdimæssigt står i kontrast til Vesten, der opfat-

tes som præget af ”dekadente, homoseksuelle, sekulære, vegetariske, 

cyklende, migrant- og terroristfyldte” værdinormer! En yderst aktuel bog 
der udfylder et tomrum indenfor strømmen af historiebøger. 

 
Noget der ligner: Det nærmeste kunne være: Jørgen Møller: Hvorfor 

blev Europa ikke et imperium? (2017). 

Suste Bonnén – Elskede huse : de bevarer 

Danmark 
 

Fagbog, Arkitektur, 499 sider 
Frydenlund, 2019 

 
Kort resumé: Flot fotobog om fredede huse i 

Danmark og deres ejeres passion for at passe på 
de unikke bygninger. 

 
Læs den fordi: Fotografen Suste Bonnén har 

sammen med mag.art. Louise Svanholm rejst 
rundt i Danmark og gennemfotograferet 45 fredede huse. Der er ca. 

9.000 fredede huse herhjemme! Små og store huse, herregårde, muse-
er, højskoler og andre karakteristiske bygninger. Samtidig fortæller ejer-

ne om det store arbejde, det er at vedligeholde en fredet ejendom. En 

meget flot og stemningsfuld bog der er præget af forfatternes engage-
ment og fine sans for at komme rundt i alle afkroge af landet. 

 
Noget der ligner: I 2014 udkom af samme forfatter: De bevarer Dan-

mark – kærlighed til fredede huse. Her er det ca. 50 andre huse, der 
gennemgås efter samme fine koncept. 
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Den vil jeg læse 

 

Florian Huber - Promise me you'll shoot yourself : 
the downfall of ordinary Germans, 1945 

 
Fagbog, Den 2. verdenskrig, 292 sider 

London, Allen Lane, 2019 
 

Kort resume: Denne tyske bestseller, der nu er over-
sat til engelsk om titusindvis af tyskeres kollektive 

selvmord i krigens sidste dag er en enestående under-
søgelse af et ellers mørkelagt fænomen i tysk historie. 

 
Læs den fordi: Det er kendt stof, at topnazister inklusiv Hitler tog deres 

eget liv ved afslutningen af 2. verdenskrig. Endda hele familier som Gö-

ebbels valgte denne definitive løsning. Mindre kendt er det, at titusindvis 
af ”almindelige” tyskere valgte samme løsning. Bogen bruger den østty-

ske by Demmin som et eksempel på tyskernes frygt for russerne, mens 
den samtidig dokumenterer at det hovedsageligt var partitro nazister, 

der ikke kunne se en fremtid efter tusindårsrigets sammenbrud. 
  

Noget der ligner: Inde i Det Tredje Rige fra 2016.  

Læg mærke til 
 

Jan Elhøj & Morten Kirckhoff - Abandoned -
forladte steder, volume 4 

 
Fotobog, 210 sider 

www.forladtesteder.dk, 2017 
 

Kort resume: Årbog fra den danske afdeling af Ur-
ban Exploration (Urbex) der rejser verden rundt for 

at fotografere forladte steder. 
 

Læs fordi: Man kan roligt kalde dem for eventyrere, de to fotografer Jan 
Elhøj og Morten Kirckhoff fra den danske afdeling af Urbex. På 10 år har 

de besøgt mere end 35 forskellige lande alene med det formål at tage 

billeder af forladte steder som f.eks. slotte, fabrikker, forlystelsesparker, 
militære anlæg, kirker, laboratorier og private boliger. Det er der kom-

met nogle fantastiske fotobøger ud af, og vi er nu nået til nr. 4 af slag-
sen. Fotograferne arbejder diskret og ”piller” ikke ved noget eller fjerner 

ting fra stederne. Der er 100% respekt for stederne og deres historie, li-
gesom vi heller ikke får at vide præcis hvor stederne ligger. Jeg er blevet 

fascineret af deres billeder og arbejdsmetoder, og når man bladrer i bø-
gerne er det kun fantasien, der sætter grænser. 

 
Noget der ligner: De foregående 3 bøger fra Elhøj og Kirckhoff. 
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Dy Plambeck - Til min søster 

 

Roman, 283 sider 

Gyldendal, 2019 

 

Kort resumé: Søstrene Aya og Andrea kører til Sve-

rige med et haglgevær og Ayas to-årige datter Nola i 

bilen. Andrea har forladt sin voldelige kæreste, og 

Aya skal tale om J.P. Jacobsens ungdomsveninde An-

na ved en historisk konference. 

 

Læs den fordi: Dy Plambeck skriver med en rå og stærk stemme om tre 

kvinders liv og fletter elegant to tidslige spor sammen – nemlig fortællin-

gen om J.P. Jacobsens ungdomsveninde, Anna Michelsen, som hidtil i lit-

teraturhistorien har været beskrevet som en ”bikarakter” i J.P. Jacobsens 

liv, men som altså her bliver en stemme i egen ret, og den nutidige for-

tælling, som kredser om relationen mellem søstrene Aya og Andrea. En 

særdeles velskrevet bog om kærlighed, vold, krop, seksualitet og søster-

solidaritet på tværs af tider. 

 

Noget der ligner: Af samme forfatter: Mikael, 2014 

Generation Wealth - Lauren Greenfield 

 
Dokumentarfilm, 1t og 42 min. 

Amazon Studios, 2018 
 

Kort resumé: I dokumentarfilmen Genera-
tion Wealth følger vi fotograf og filmskaber 

Lauren Greenfield i sit arbejde med at lave 
en udstilling, der sammenfatter hendes 

mangeårige dokumentering af USAs rigeste og ikke mindst de nyriges 
surrealistiske livsstil. Filmen er et studie i overfladedyrkelse og socialpsy-

kologi, hvor tomheden truer bag den glitrende og glamourøse facade. Fil-
men kan ses på Filmstriben.dk. 

 
Se den fordi: Der er ikke noget nyt og overraskende ved den ekstreme 

ekstravagance som filmen dokumenterer og kritiserer, men at blive ek-

sponeret for så meget overflod i koncentreret form er alligevel svært fa-
scinerende (og frastødende på samme tid), og det får en til at tænke 

over de værdimæssige skævvridninger, der karakteriserer vores samtid. 
 

Noget der ligner: Udstillingen med samme navn er aktuel på Louisiana 
og er bestemt et besøg værd. Her vises filmen også. 

Emilie anbefaler 
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Chernobyl - Craig Mazin 

 
TV-serie/miniserie, 5 afsnit 

HBO, 2019 
 

Kort resumé: En storslået mini-
serie i fem afsnit, der dramatise-

rer begivenhederne omkring 
atomulykken i Tjernobyl i 1986. 

Historien følger de modige 
mænd og kvinder, der foretog 

store opofrelser for at redde Eu-
ropa fra en ubegribelig katastrofe. 

 
Se den fordi: Den gennemresearchede serie er særdeles vellykket med 

sine mange filmiske kvaliteter i form af sine uhyggeligt smukke billeder, 

effektive lydside og gedigne skuespilpræstationer af nogle af tidens store 
stjerner. Det er en dyster beretning om en af nyere tids allerstørste ka-

tastrofer, om omfattende bureaukrati og politisk røgslør. 
 

Noget der ligner: Svetlana Aleksijevitj: Bøn for Tjernobyl (2018) 

Omrids - Rachel Cusk 

 
Roman, 254 sider 

Rosinante, 2019 
 

Kort resumé: Under et ophold i Athen falder den 
unavngivne kvindelige forfatter i snak med en lang 

række mennesker. Alle har en historie på hjerte, en 
historie om menneskelige dilemmaer, skilsmisser, 

børn, parforhold, identitet og kunst. 
 

Læs den fordi: Cusk fornyer romankunsten ved at 
lade jeg-personens egenfortælling glide i baggrun-

den til fordel for beskrivelser af hendes møder med 
og refleksioner over andre karakterer i bogen. Kun på denne måde teg-

ner der sig et omrids af hovedpersonen. 

 
Noget der ligner: Omrids er første del i en trilogi, der også tæller Tran-

sit og Kudos (udgives på dansk i 2019). 
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Den vil jeg se 

 

Stillidsen - John Crowley 
 

Film/Drama, 2 timer 
Dansk premiere 31. oktober 2019 

 
Kort resumé: Theo er 13 år, da han på mirakuløs 

vis overlever en eksplosion på et kunstmuseum i 
New York, mens hans mor omkommer. Ved ek-

splosionen kommer Theo i besiddelse af et værdi-
fuldt kunstværk, som moderen elskede, og som 

senere trækker Theo ind i kunstens kriminelle un-
derverden. Vi følger Theos dannelsesrejse. 

 

Se den fordi: Historien i Tartts Pulizer prisvindende bog egner sig godt 
til det store lærred, og med navne som Nicole Kidman og Ansel Elgort i 

castet, og med bl.a. geniale Perfume Genius på soundtracket, er forvent-
ningerne skruet godt op. 

 
Noget der ligner: Donna Tartt: Stillidsen (2014) 

Læg mærke til 
 

Daniel Johnstons musik 
 

Indie  
Udgivet mellem 1981 (Songs of Pain) og 2012 

(Space Ducks) 
 

Kort resumé: Den nyligt afdøde amerikanske 
kultmusiker og tegner Daniel Johnston har hele 

19 udgivelser bag sig. Han startede sin karriere med at indspille sine 
sange på kassettebånd og give dem væk til folk på gaden. Sidenhen blev 

produktionerne mere professionelle, og han er blevet og hyldet af stjer-
ner som Beck, Kurt Cobain og Lana Del Rey. 

 

Lyt til det fordi: Johnstons musik er karakteriseret ved hans læspende 
vokal, skramlede håndspillede lyd og hans naivistiske, sårbare og ærlige 

tekstunivers. Hans musik er ufiltreret, umiddelbar og helt sin egen – på 
den gode måde. 

 
Noget der ligner: Se også den fremragende musikdokumentar The De-

vil and Daniel Johnston fra 2005 
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Led ikke efter mig - Harlan Coben 

 
Krimi, 358 sider. 

Gad, 2019 
 

Kort resume: Simons teenagedatter er stukket af 
hjemmefra, drevet af et massivt narkomisbrug. Da 

Simon begiver sig ud for at lede efter hende, bringer 
det både ham og resten af familien i fare. 

 
Læs den fordi: Du trænger til at læse en spænden-

de og medrivende krimi, hvor du tages med til en 
uhyggelig underverden. Samtidig er det også en for-

tælling om kærlighed mellem forældre og børn. 
 

Noget der ligner: Andre krimier af forfatteren og andre af de store, 

produktive forfattere som f.eks. Karin Slaughter. 

Livet er bedre end ingenting og andre novel-

ler - Hanne Bistrup 
 

Noveller, 143 sider 
Attika, 2019 

 
Kort resume: 5 realistiske noveller om både unge 

og ældre personer, der ikke har meget kontakt til 
deres familie eller andre mennesker. De oplever 

alle noget i deres hverdag, som betyder, at de må 
tage deres liv op til revision. 

 
Læs den fordi: De små letlæste hverdagshistori-

er, der trods alvoren, er skrevet med en anelse 
ironi, giver et genkendeligt billede af ensomhed og svigt i familiære rela-

tioner. 

 
Noget der ligner: Et godt ben og andre noveller af Vibeka Marx og 

Hjemkomsten og andre noveller af Maeve Binchy. 

Helle anbefaler 
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Lotto - Patricia Wood 

 
Roman, 267 sider 

Silkefyret, 2019 
 

Kort resume: Perrys IQ er kun på 76, men bed-
stemor har lært ham alt han skal vide. Da hun 

dør, efterlades han alene tilbage uden hendes 
livsnødvendige råd. Kort efter vinder Perry 12 

millioner dollars, og pludselig er han ikke helt så 
alene i verden, som han ellers altid har troet.  

 
Læs den fordi: Du vil læse en underholdende og 

velfortalt roman om menneskers forskellighed og 
om kærlighed og tillid. 

 

Noget der ligner: Klart Forrest Gump af Winston Groom. 

Alle dage tilbage - Louise Juhl Dalsgaard 

 
Roman, 193 sider 

EC Edition, 2019 
 

Kort resume: Hovedpersonen passer sin næsten 80-
årige veninde, der er uhelbredelig syg. Om venskab 

på tværs af generationer og om alt det der følger 
med, når livet er ved at slutte.  

 
Læs den fordi: Du holder af moderne litteratur og 

vil læse en lille fin roman, om venskab og hvad livet 
handler om, når det eneste, der er tilbage, det er at 

dø. 
 

Noget der ligner: Astrid og Veronika af Linda Olsson, handler også om 

venskab på tværs af generationer 
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 Læg mærke til 
 

War & peace (Krig og fred) 
 

Tv-serie, 3 dvd videoer 
Atlantic Film, 2016 

 
Kort resume: Med de russiske krige mod Napo-

leon i begyndelsen af 1800-tallet, som blodig 
baggrund, følger vi en række aristokratiske fami-

liers op- og nedture i denne filmatisering af Tol-
stojs klassiske værk 

 
Se den fordi: Du endnu ikke har fundet tid til at 

læse romanen. Serieformatet betyder, at der er tid til at gå i dybden 

med karaktererne og gøre dem vedkommende. Der er en fin balance 
mellem kærligheds- og krigsscenerne. Det er en meget flot filmatisering 

af den klassiske historie. 
 

Noget der ligner: Krig og fred er en af de mest filmatiserede klassikere 
overhovedet. Versionen med Audrey Hepburn og Henry Fonda fra 1956 

anses stadig for filmen over dem alle. 

Den vil jeg læse 

 
Fruen - Malene Lei Raben 

 
Roman, 285 sider 

Gyldendal, 2019 
 

Kort resume: Selvbiografisk roman. Malenes 
forældre bliver skilt kort efter hendes fødsel og 

hun vokser op sammen med en viljestærk, lune-
fuld og travl akademiker-mor. Det fortrolige for-

hold mellem mor og datter ophører, da Malene er 
teenager og de udkæmper bitre konflikter, som 

trækker tråde til Malenes egen familie som vok-
sen. De forsones inden Malenes mor dør, og Ma-

lene opdager hvad kærlighed handler om. 

 
Læs den fordi: Du er glad for gode romaner om kvinders liv. 

 
Noget der ligner: Den der lever stille af Leonora Christina Skov der og-

så er en selvbiografisk roman om forfatterens barndom og mangel på 
forhold til sine forældre. 
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Line Jensen - Det store regnestykke: en 

ægte kærlighedshistorie 
 

Humoristiske tegninger + fotos, 177 sider 
2019, Lesen 

 
Kort resumé: I tekst, tegninger og enkelte fo-

tografier skildrer Line Jensen (f. 1976) kampen 
for at at balancere ægteskab, tre børn og arbej-

de, samt finde meningen med sit liv igen efter 
tredje barselsorlov. 

 
Læs den fordi: Jeg er vild med Line Jensens 

skildring af hverdagslivet i en travl familie. Der bliver ikke lagt noget ly-
serødt slør henover og netop hendes ærlighed og genkendelsen i rigtig 

mange situationer fra mit eget og sikkert også mange andres liv gør bo-

gen til noget særligt. Line Jensen slog først igennem via Instagram hvor 
du kan finde hende og hendes tegninger på @linejensen_illu 

 
Noget der ligner: Hver dag starter det forfra af Line Jensen.  

 
 

 

Nina anbefaler 
Stina Jackson - Sommermørke 

 
Krimi, 303 sider 

Lindhardt & Ringhof, 2018 
 

Kort resumé: I tre år har Lelle ledt efter sin dat-
ter Lina, der forsvandt, mens hun ventede på bus-

sen. Nu er endnu en pige, der ligner Lina, forsvun-
det, og Lelle fatter håb. 

 
Læs den fordi: Stina Jackson vandt Glasnøglen 

for denne krimi som samtidig er hendes debut. Vi 
følger to personer igennem bogen. Lelle som nat 

efter nat kører ud for at lede efter sin forsvundne 
datter og teenagepigen Meja som flytter til området sammen med sin al-

koholiske mor. Det er en historie hvor mørket langsomt sænker sig og 

den er karakteriseret ved de smukke beskrivelser af den nordsvenske 
natur i vildmarken. Jeg glæder mig til mere spænding fra Stina! 
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 Rekonstruktion Utøya 

 
Dokumentar, 95 min. 

Det Danske Filminstitut, 2019 
 

Kort resumé: Rakel, Mohammed, Jenny og Torje 
overlevede et af vor tids mest brutale terroran-

greb på øen Utøya. De mødes i et tomt filmstudie i 
Nordnorge, hvor de over to uger - i selskab med 

12 andre unge - skal rejse tilbage til 22. juli 2011. 
 

Se den fordi: Denne dokumentar rørte mig me-
get. Fire unge mennesker som befandt sig på øen 

Utøya under terrorangrebet er med til at genoplive 
deres forfærdelige minder fra dagen via en form 

for teaterstykke. De vælger nogle af de 12 andre personer som skal væ-

re både dem selv og de nøglepersoner som var omkring dem den dag, og 
så skal de spille rollerne, så vi får et gruopvækkende indblik i, hvad de 

oplevede den dag. Det er følelsesladet og voldsomt –også selvom det he-
le bare foregår i et tomt, sort lokale. En stærk film. 

 
Noget der ligner: Utøya 22. juli - Nordisk Film 2018 

Moa Romanova - Fucker hele tiden op 

 
Tegneserie, 183 sider 

Cobolt, 2019 
 

Kort resumé: Kvinden Moa lider af depression og 
panikangst, og kæmper for at finde den rette vej i 

livet. Hun vil gerne være kunstner, men har en 
stor livskrise og indleder et forhold til en ældre 

mand som også er en kendis. 
 

Læs den fordi: Dette er en selvbiografisk debut 
hvor forfatteren lader os komme helt tæt på livet 

som ung med depression og voldsom panikangst. 
Vi følger hendes kaotiske live med datingsapps og et underligt forhold til 

en kendt mand som (ret morsomt) forbliver anonym med en papirspose 

over hovedet hele vejen igennem. Rigtig meget af den kommunikation vi 
ser i historien foregår via telefoner og skærme, hvilket vidner om den 

tid, vi lever i. Når ens verden kan gå helt i stå, hvis man ikke får svar på 
sine sms’er. Moa Romanova er hudløst ærlig og hun har begået en flot 

debut. 
 

Noget der ligner: Ghost World af Daniel Clowes 
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Læg mærke til 
 

Kattemenneske og andre fortællinger - Kristen 
Roupenian 

 
Noveller, 251 sider 

Gyldendal, 2019 
 

Kort resumé: Noveller og historier, der spænder 
vidt fra mystik og eventyr til moderne menneskers 

problemer og misforståelser på liv og seksualitet. 
 

Læs den fordi: Kristen Roupenian er mest kendt 
for sin novelle Kattemennske (Cat Person) som ud-

kom i magasinet The New Yorker i 2017. Hun har nu begået en flot sam-

ling af noveller som handler om magtforhold mellem mænd og kvinder. 
Det er en dyster tone der dominerer historierne som finder sted i helt al-

mindelige og genkendelige hverdagssituationer, hvor stemningen pludse-
lig bliver meget ubehagelig.  

 
Noget der ligner: Samtaler mellem venner - Sally Rooney 

 
 

Den vil jeg læse 
 

Ane Riel - Bæst 
 

Roman, 384 sider 
Lindhardt og Ringhof, 2019 

 
Kort resumé: Ingen ved, hvor lille Leon har sine 

muskler fra. Men hans mor ved om nogen, hvor 
svært han har ved at styre dem. Især når han vil 

kæle. Og Leon vil virkelig gerne kæle. Mens Danica 
bakser med sin søn, kæmper Mirko med sine for-

budte følelser. Han er endnu kun en dreng, da han 
forelsker sig brændende i Danica. Det er en umulig 

kærlighed, for Danica er ikke alene en voksen kvinde og mor til Leon, 

hun er også gift med en uovervindelig kæmpe af en mand. Hjertet og ly-
sterne driver Mirko ud af sit ærbare hjem og ind i Danicas hemmelige 

helvede. Det får en fatal udgang for alle, han holder af, og efter en dra-
matisk nat bliver Mirko bundet til Leon og hans gådefulde kræfter for re-

sten af livet. 
 

Læs den fordi: Jeg har læst Ane Riels to foregående romaner Slagteren 
i Liseleje og Harpiks som jeg slugte, så jeg har længe set frem til denne. 
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Litteraturmøder 
 

Guidede fælleslæsninger 
på biblioteket 

 

 
Smag på litteraturen i godt selskab med andre, 
når vi endnu en gang byder på guidede fælles-
læsninger. 

 
Guidet fælleslæsning, eller Shared Reading, er 
en læsegruppeform, som alle kan deltage i, og 

som ikke kræver nogen forberedelse eller forud-
sætninger. En læsegruppeleder udvælger og for-
bereder en kort tekst, som læses op, og herefter 

tales der i fællesskab om teksten – guidet af læ-
segruppelederen. 
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De guidede fælleslæsninger er i denne omgang 
’åbne’, dvs. man binder sig udelukkende til ét 

arrangement ad gangen, men man er naturlig-
vis meget velkommen til at deltage i alle fælles-
læsningerne. Teksterne vil være forskellige hver 

gang. Alle er velkomne, og der kræves ingen 
forkundskaber – andet end lysten til at bruge 
ca. 1 time i selskab med andre og litteraturen. 

 
Se alle datoer og tidspunkter på bibliote-
kets hjemmeside. 
 

Pris: Gratis – dog begrænset antal pladser 
(max. 10). Tilmelding med gratisbillet, som er 
tilgængelig via bibliotekets hjemmeside. 
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 Havbrevene - Siri Ranva Hjelm Jacobsen 

 
Roman, 66 sider 

Lindhardt og Ringhof, 2018 
 

Kort resumé: Brevroman med breve udvekslet mel-
lem to søsterhave: det store og erfarne Atlanterhavet 

og det meget mindre og yngre Middelhavet. 
 

Læs den fordi: Denne lille roman er en pudsig bog  
– en brevveksling mellem de to personificerede have 

Atlanterhavet og Middelhavet. Brevene omhandler 
forventningen om en nært forestående begivenhed, 

hvor havene igen vil smelte sammen og blive ét. Det ældste hav, Atlan-
terhavet, kan slet ikke vente på, at dagen skal komme, hvorimod det no-

get yngre hav, Middelhavet, udtrykker sine bekymringer. Undervejs dis-

kuteres jordens og menneskenes udvikling. Hvis man vil læse en fin, lille 
og skæv bog, er denne et virkelig godt bud! 

 
Af samme forfatter: Romanen Ø. 

Madalfabet - Kristina Nya Glaffey & Maja Lee 

Langvad 
 

Digtsamling, 29 sider 
Basilisk, 2019 

 
Kort resumé: Konceptuel og kulinarisk genskriv-

ning af Inger Christensens digtsamling Alfabet. 
 

Læs den fordi: Glaffey og Langvads genskrivning, 
omskrivning, pastiche over Christensens digtsam-

ling Alfabet, som efterhånden kan betegnes en ny-
klassiker inden for dansk litteraturhistorie, er en fin 

lille samling, som imiterer Christensens form, men 
meget elegant bringer aktuelle emner på banen med afsæt i maden, vi 

omgiver os med - vores madvaner, forhold til mad osv. 

 
Noget der ligner: Inger Christensens digtsamling Alfabet 

Signe anbefaler 
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Hvem slog min far ihjel - Édouard Louis 

 
Roman, 71 sider 

Rosinante, 2019 
 

Kort resumé: En selvbiografisk roman om Édouard 
Louis og hans far, der efter et hårdt liv er så fysisk 

nedbrudt, at han ikke længere kan passe sig selv. 
Men hvem bærer skylden for farens hårde afslutning 

på livet? 
 

Læs den fordi: Hvem slog min far ihjel er den uaf-
hængige fortsættelse til Louis’ første roman Færdig 

med Belleguele. Bogen har som centrum Louis’ far – hans liv som en del 
af arbejderklassen, uden uddannelse, altid uden penge nok – til trods for 

fuldtidsarbejde. Bogen er en fortælling om et socialt skævvredet Frankrig 

– og giver indirekte et bud på, hvorfor en bevægelse som ’de gule veste’ 
er blevet så stor i Frankrig. Romanen er et virkelig interessant indblik i 

en samfundsgruppe i Frankrig, som der oftest ikke tales så farligt meget 
om. Bogen er hertil en sympatisk fortælling om en søns ambivalente for-

hold til en knastet far. 
 

Af samme forfatter: Færdig med Eddy Bellegueule og Voldens historie. 

Dagene er data - Lone Hørslev 

 
Digtsamling, 96 sider 

Rosinante, 2018 
 

Kort resumé: Om at alt er data - livet, kærlig-
heden og store og små spørgsmål. 

 
Læs den fordi: Lone Hørslevs digtsamlinger er 

altid værd at bruge tid på – også selvom man 
måske ikke er den store digtlæser. Hørslev for-

mår at gøre sine digte både tilgængelige, aktu-
elle og relevante – og altid med et blink i øjet. Denne samling er ingen 

undtagelse. Der kredses i særlig grad om temaet data og herunder data-
indsamling og det at gøre alting – livet – op i tal og algoritmer – et tema 

som det seneste år ikke er blevet mindre relevant, bl.a. set i lyset af Fa-

cebookskandalen. 
 

Af samme forfatter: Hørslevs digtsamling Jeg ved ikke om den slags 
tanker er normale: skilsmissedigte kredser om brud, og kan anbefales på 

det kraftigste.  
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Den vil jeg læse 
 

Gileads døtre - Margaret Atwood 
 

Roman, ca. 400 sider 
Lindhardt og Ringhof, 14. november 2019  

 
Kort resumé: I denne selvstændige fortsættelse til 

romanen Tjenerindens fortælling svarer den aner-
kendte forfatter Margaret Atwood på de spørgsmål, 

som har forundret og pint læsere i årtier. Gileads 
døtre fortsætter Margaret Atwoods dystopiske og fa-

scinerende fortælling om Offreds (hovedperson i Tje-
nerindens fortælling) fremtid i Gilead. 

 

Læs den fordi: Atwood er igen efter en længere årrække uden den sto-
re opmærksomhed blevet voldsomt populær – ikke mindst i kraft af, at 

hendes dystopiske fremtidsroman Tjenerindens fortælling (The hand-
maid’s tale) fra 1985 inden for de sidste par år er blevet transformeret til 

en intet mindre end formidabel tv-serie med den voldsomt dygtige Elisa-
beth Moss i hovedrollen. Nu har Atwood endelig efter mere end 30 år 

skrevet fortsættelsen til Tjenerindens fortælling. 
 

Af samme forfatter: Tjenerindens fortælling. 

Læg mærke til 

 
Ekko Shortlist 

https://www.ekkofilm.dk/shortlist/
ekko-shortlist/ 

 
Hjemmeside. Der lægges løbende nye 

film op. 
 

Kort resumé: Filmmagasinet Ekkos 
digitale kortfilmsliste Ekko Shortlist, som giver mulighed for helt gratis at 

se spritnye, danske kortfilm online. 
 

Læg mærke til den fordi: Denne lidt hemmelige filmside på nettet er 
helt genial, hvis man interesserer sig for genren kortfilm – eller bare film 

generelt. Ekko Shortlist er nemlig en top 10 over de bedste danske kort-

film lige nu. Ved at se filmene og give dem stjerner, er man med til at 
bestemme, hvordan listen kommer til at se ud. Men man kan også vælge 

bare at se og nyde filmene, som er frit tilgængelige for alle, der har lyst 
– kvit og frit. 

 
Noget der ligner: Filmstriben.dk 
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Auschwitz og efter - Charlotte Delbo 

 
Biografi, 418 sider 

Gyldendal, 2019 
 

Kort resumé: Den franske koncentrationslejrfan-
ge Charlotte Delbo fortæller i en blanding af 

erindringsglimt, digte og dialoger om relationer 
mellem mennesker, afsavn og om, hvordan man 

kommer videre i livet efter at have været i kon-
centrationslejr. 

 
Læs den fordi: Charlotte Delbo skriver på nær-

mest poetisk vis om det, hun oplevede i lejren. 
Hendes beskrivelser er sansemættede, det smukke 

sprog står i skærende kontrast til de grusomme 

oplevelser, og de forfærdelige hændelser kommer til at stå meget klart 
for én. Det er en gribende tekst, der er svær at slippe igen. 

 
Noget der ligner: Der findes flere beretninger fra overlevende af kon-

centrationslejren Auschwitz eksempelvis Hédi Fried, Rudolf Vrba og Sam 
Pivnik.  

Tina anbefaler 

Ind i en stjerne - Puk Qvortrup 

 
Roman, 199 sider 

Grif, 2019 
 

Kort resumé: Puk er lykkelig, gravid i syvende 
måned og har en lille søn på 2 år, men pludselig 

falder hele hendes verden sammen, da hendes 
mand uventet dør. Hvordan skal livet nogensinde 

blive et liv igen? 
 

Læs den fordi: Bogen er en selvbiografisk ro-
man, og det er i dén grad en ærlig og hjerteskæ-

rende fortælling. I bogen beskrives den svære tid 
på enkel men smuk vis, og man kommer helt ind 

under huden på familien. Det er en fortælling om 

sorg og smerte, men der anes også et glimt af håb.  
 

Noget der ligner: Lotte Kirkeby Hansen – De nærmeste. Katrine Nørre-
gaard – Løgnerens hus. 
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Little Green Kitchen - nem vegetarmad til 

børn og deres forældre - David Frenkiel 
og Luise Vindahl 

 
Kogebog, 207 sider 

Politiken, 2019 
 

Kort resumé: Mere end 70 bud på sund og 
sjov vegetarisk hverdagsmad der tager højde 

for børnenes smagsløg. Med forslag til hvor-
dan man kan inddrage børnene i madlavnin-

gen. 
 

Læs den fordi: Kogebogen indeholder mange 
inspirerende opskrifter på vegetariske retter, 

der er nemme at gå til. Der er fokus på nærende retter, hvor der gerne 

er skruet ekstra op for sunde ingredienser – uden at børnene vil bemær-
ke det. Bogen er fyldt med smukke billeder, så man har lyst til at give 

sig i kast med opskrifterne med det samme. 
 

Noget der ligner: David og Luisas andre kogebøger. Lisbeth Østergaard 
og Louisa Lorang – Grøn mad til hele familien. 

Sørgekåben: en fortælling om fædre, 

sønner, sommerfugle og min fars selv-
mord - Mikkel Frey Damgaard 

 
Biografi, 235 sider 

Gyldendal, 2019 
 

Kort resumé: Journalisten Mikkel Frey Dam-
gaards personlige beretning om sin fars selv-

mord, da Mikkel var 8 år. Frygten for selv at 
blive syg og begå selvmord ligger som en 

angst i hans liv. Som et led i at bearbejde 
traumet og angsten, vil han blive klogere på 

familiens fortid og farens selvmord. 
 

Læs den fordi: Mikkel Frey Damsgaard går 

grundigt til værks i sin søgen efter at finde 
svar på hvorfor faderen begik selvmord. Han beskriver tidsperioder og 

samfundsforhold, søger i arkiver og taler med forskellige personer, der er 
tæt på familien. Lidt efter lidt stykkes faderens og familiens historie sam-

men. Det er en bevægende skildring om vigtige temaer som selvmord, 
tabuer og familiekonflikter. 
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Den vil jeg læse 
 

Anne Franks Dagbog: Graphic Diary - Ari 
Folman og David Polonsky 

 
Tegneserie, 152 sider 

Lindhardt og Ringhof, 2019 
 

Kort resumé: Tegneserie, der bygger på Anne 
Franks dagbog fra livet som jødisk pige i skjul 

under 2. verdenskrig. Anne er helt sin egen, og 
hendes dagbog fra de svære år er en af de 

mest kendte fortællinger fra krigen. 
 

Læs den fordi: Da jeg i sin tid læste Anne Franks dagbog, gjorde den et 

stort indtryk på mig. I denne tegneserie med udgangspunkt i dagbogen 
bliver der tilføjet et yderligere lag til historien i form af smukke og ud-

tryksfulde illustrationer. 
 

Noget der ligner: Ari Folman og David Polonsky har også udgivet teg-
neserien Vals med Bashir: en krigshistorie fra Libanon. Desuden er ani-

mationsfilmen Waltz with Bashir bestemt seværdig! 

Læg mærke til 
 

Tugt og utugt i mellemtiden - Svend Åge 
Madsen 

 
Roman, 832 sider 

Gyldendal, 1976 
 

Kort resumé: Den labyrintiske og fantastiske 
fortælling om en mand der i 1970'erne er 

vendt tilbage til Aarhus for at søge hævn over 
de tre mennesker der fik ham kendt skyldig for 

et mord han ikke har begået. 
 

Læs den fordi: Man bør bestemt ikke lade sig 

afskrække af denne klassiker, selvom det er  
en mursten af en roman på over 800 sider. For det er en medrivende  

historie, der er fyldt med besynderlige karakterer, spænding, humor, eti-
ske og moralske dilemmaer og meget andet. Man er simpelthen under-

holdt fra start til slut.  
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Vi sender hver måned to nyhedsbreve ud. Et om 
arrangementer for voksne og et om arrange-

menter for børn. Du kan nemt og hurtigt skrive 
dig op til dem begge to på hjemmesiden: 

 

biblioteket.horsholm.dk 

Og husk, du kan også finde os her: 

Få vores nyhedsbrev hver måned 
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 Biblioteksklubben 
For dig som vil have mere ud af dit bibliotek 

Fordele 

 20% på alle bibliotekets egne arrangementer. 

 10% på entré til Karen Blixen museet. 

 10% på bøger fra Bergman Bog&Idé i Hørsholm  

(under forudsætning af at man er medlem af Klub 

Bog&Ide, der er gratis). 

 10% på ikke-nedsatte vine hos Otto Suenson i     

Hørsholm Midtpunkt. 

 10% hos Villa Verdi blomster, Hørsholm Gågade. 

 

 

Desuden får du 

 E-mails om særarrangementer og -tilbud. 

 Del i et fællesskab med andre biblioteksbrugere. 

 Et Biblioteksklubkort med personligt medlemsnummer. 

 

 
Gå ind på bibliotekets hjemmeside under 
Vi tilbyder og se, hvordan du bliver medlem. 
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