Karen Jensen anbefaler

Ellen-Margrethe Nielsen anbefaler

Jens Blendstrup:
Bombaygryde
Leif taber til sin far i matador
og sendes derfor, på trods af
at han har trukket
frinummer, til
marineinfanteriet på Bornholm for at aftjene
sin værnepligt. Faren mener, det vil modne
ham. Sådan går det ikke helt. Bombaygryde
er en gryde fyldt med underholdning,
humor og bid. I romanen, som har et
selvbiografisk islæt, mestrer Jens
Blendstrup at skrive humoristisk på en
meget alvorlig baggrund.

Lund, Karsten:
Skrønen om Erkan
Spændende roman om
tyrkiske Erkan, der i 1969
kommer til Danmark. Vi
hører om hans baggrund i
Tyrkiet og årsagen til, at han rejser til
Danmark, hans liv i Danmark med familie,
og hvordan han arbejder sig op i
samfundet. Bogen er til dels baseret på
virkelige personer/begivenheder og
fortæller spændende og underholdende om
Erkans integration i Danmark og
baggrunden for en tyrkisk families liv i
Danmark.

Birgithe Kosovic: Det dobbelte land
Historisk og politisk interesserede lånere får
her en roman om den jugoslaviske
borgerkrig. Bogen har rødder tilbage i tiden.
Vi følger bogens hovedperson Milovan, som
er på flugt fra borgerkrigen. I tilbageblik
fortæller han om sin slægt, sit ægteskab og
sit arbejde. En på mange måder stærk
roman.
Taastrup Bibliotek, Hovedgaden 86,
afholder forfatteraften med Birgithe Kosovic
den 4. april kl. 17.
Morten Ramsland: Sumobrødre
Med humor og stor indlevelse har Morten
Ramsland her lavet en fortælling om drenge
i præpuberteten. Romanen foregår i et
forstadskvarter i Odense. Det er en stærk
roman om drenges spirende erkendelse af
sig selv, deres familie og seksualitet. Et
velskrevet tidsbillede fra 1980’erne.
For denne roman fik Morten Ramsland
Danske Banks Litteraturpris 2010.
Herbjørg Wassmo: Hundrede år
Herbjørg Wassmo har her skrevet en
historisk slægtsroman om fire generationer
af kvinder fra sin egen slægt. Det er en
meget velskrevet roman om det hårde liv i
Nordnorge, hvor kvinderne trods utallige
børnefødsler fremstår som de stærke.
Herbjørg Wassmo forstår også at beskrive
meget stærke naturoplevelser.

Holm, Gretelise: Møgkællinger –
en Karin Sommer-krimi
Kan man lide femi-krimier, er det her en af
de rigtig gode. Karin Sommer er gået på
efterløn, men får til opgave at skrive en
artikelserie om indsattes koner/kærester.
Samtidig får hun også til opgave at
undersøge de nærmere omstændigheder
omkring mordet på en ung højskoleelev.
Læs hvordan det hele går op i en højere
enhed i en krimi fuld af spænding og
humor.

Nina Vestergaard anbefaler
The Mammoth book of
paranormal romance
Igennem de seneste år har
romaner om vampyrer,
dæmoner og overnaturlige
hændelser etableret sig som
en ny gren inden for fantasy. Tag ikke fejl –
det er paranormal romantik, der
kendetegner denne genre, som efterhånden
har fået en stor fanskare. Også på nettet i
form af mange blogs og hjemmesider.
”The Mammoth book of paranormal
romance” består af 24 noveller skrevet af
de største forfattere inden for genren. Der
er historier om varulve og deres
moralkodeks, mytologiske skikkelser og
deres ikke-menneskelige tendenser,
dæmoner og engle i kamp, vampyrer og
reinkarnationen af deres livs elskede,
overnaturlige hændelser og meget mere.
Jeg vil anbefale at læse denne
novellesamling som en appetitvækker til
genren – måske er det noget for dig?

Lise Rønholt Hansen anbefaler
Anne Fortier: Julie
Den unge amerikaner Julie
Jacobs arver en nøgle til en
bankboks i Siena i Italien.
Det bliver begyndelsen på en
hæsblæsende jagt på
familiens hemmelighed, og det viser sig, at
Julie nedstammer fra den Julie, som
Shakespeare har udødeliggjort. Julie må
dog også lede efter sin Romeo blandt de
rivaliserende familier. Handlingen skifter
mellem året 1340 og nutiden, så hold
tungen lige i munden.
Danielle Trussoni: Englen – angelologi
Spændende og underholdende
murstensroman med masser af
konspirationsteorier. Den unge nonne
Evangeline passer klosterets bibliotek, og
her finder hun nogle breve, der sætter
hende på sporet af angelologien – læren om
englearter. Nephilimerne, efterkommere af
engle og mennesker, er den personificerede
ondskab, men angelologer forsøger at
stoppe dem. Evangeline bliver rodet ind i et
spændende kapløb, hvor det gælder om, at
hemmeligheden ikke kommer i de forkerte
hænder. Stilmæssigt er bogen en blanding
mellem Dan Brown og Umberto Eco.
Jim Lyngvild: Schyyy-!
Modeguruen Jim Lyngvild har skrevet en
roman om den unge, fornuftige jyske pige
Nina, som rejser til København og får job på
et højt profileret modeblad. På forsiden af
bogen står der ”Afsløringer fra første
række”. Og modebranchen har heller ikke
været begejstret for Lyngvilds afsløringer af
et miljø fyldt med intriger, champagne og
narkotika. Derudover krydrer Jim Lyngvild
historien med elementer fra krimigenren.
God underholdning.
Leif Davidsen: Min broders vogter
Romanen foregår i tiden omkring Den
spanske borgerkrig. Magnus Meyer rejser til
Spanien for at overtale sin bror, der
kæmper i krigen, til at komme med hjem til
Danmark. Men i Spanien møder Magnus den
smukke russiske kommissær Irina, og han
hvirvles ind i jagten på en forsvunden
guldskat fra Inkariget. Rigtig god bog, men
du skal være til sørgelige bøger!

Malene Dietz: Cocktailklubben
Ny chick lit roman fra forfatteren som
debuterede med romanen ”Duften af kaffe”.
Den unge lægestuderende Cecilie møder en
lækker fyr efter en nytårsfest. Hun beslutter
hovedkulds at tage med ham til København,
hvor hun får et jobtilbud som partypige,
hun ikke kan sige nej til.
Champagne, fester og dyre middage er
pludselig en del af hverdagen, men alt for
sent opdager hun, at medaljen har en
bagside. Bogen er meget underholdende,
sjov og let læst.
Kathryn Stockett: Niceville
Det sker for sjældent, men indimellem
støder man på en bog, der giver en den der
helt særlige læseoplevelse. Hvor man
forsvinder ind mellem bogens sider, lærer
menneskene at kende og får en helt anden
virkelighed og nogle helt andre erfaringer
serveret. Og man ærgrer sig, når den er
slut.
Denne bog blev (fuldt fortjent) Årets bog i
USA i 2009 og har originaltitlen ”The Help”.
Handlingen udspiller sig i 60’ernes USA, i
Jackson, Mississippi, og selv om
raceadskillelseslovene netop er ophævet,
lever sorte og hvide meget adskilt.
Historien fortælles ud fra de sorte
tjenestepigers synspunkt. Den er god.
Læs den!
David Nicholls: Samme dag næste år
Helt speciel og meget anderledes bog, idet
handlingen spænder over 20 år, på en
bestemt dag om året. Den handler om
Dexter og Emma, som på trods af, at de er
dybt forskellige, alligevel udvikler et dybt
venskab – og vi følger deres liv gennem de
år, bogen dækker.
Historien er sjov og underholdende, men
den er også meget bevægende. Der er
masser af drejninger, som man ikke helt
havde set komme. Bogen bliver filmatiseret
i 2011 med Lone Scherfig som instruktør,
og jeg kan sagtens se den for mig.
Genremæssigt vil den ligge i nærheden af
”Fire bryllupper og en begravelse”.

Heidi Grønbæk Hartvigsen anbefaler
Chimamanda Ngozi
Adichie: Det du har om
halsen
De tolv noveller i ”Det du har
om halsen” tager
hovedsageligt afsæt i
nigerianske kvinders oplevelser og
erfaringer: Kvinder fanget af enten politisk
eller religiøs vold, og som kæmper med
fortrængning, ensomhed og skuffelse i
deres nye tilværelse, nye ægteskab - eller
efter at have overlevet en tragedie.
Forfatteren har tidligere udgivet romanerne
”En halv gul sol” og ”Lilla hibiscus”, der
også er utroligt gribende og velskrevne.
Alice Munro: Væk
I Alice Munros ni noveller møder vi
forskellige kvinder i alle aldre og under
forskellige omstændigheder. Hendes
historier handler om kærlighed men også
svig mellem mænd og kvinder, forældre og
børn og mellem venner. Fælles for dem er,
at det alle er nogle kvinder, der har nogle
drømme, men at de ikke er lette at få
opfyldt.
Novellerne er skrevet med empati og
skarphed, der gør, at novellefigurerne er
levende og troværdige. Det er
hverdagsmennesker, man kan forholde sig
til.
”Alice Munro er den nordamerikanske
skønlitterære samtidsforfatter, som kan
gøre krav på at være den bedste (...)”Væk”
er noget helt specielt (...) ”Væk” er så god,
at jeg ikke vil snakke om det her. At citere
yder ikke bogen retfærdighed, og det gør
sammendrag heller ikke. Der er kun det at
læse, som er retfærdigt i forhold til bogen
(...) Og det bringer mig tilbage til den enkle
opfordring, jeg begyndte med: Læs Munro!
Læs Munro!” skrev Jonathan Safran Foer,
New York Times Book Review.
Andrea Busfield: Født i skyggernes tid
Bogen er en humoristisk og underholdende
historie om kærlighed, venskab og
overlevelse.
Bogens fortæller er den 11-årige Fawad, der
vokser op i det barske og
borgerkrigshærgede Afghanistan. Han har
oplevet flere sorger end de fleste. Hans far
og bror er blevet slået ihjel, hans søster er
blevet bortført, og sammen med sin mor
lever han fra hånden til munden på

familiens nåde. Men da moren får arbejde
som husholderske, ser det ud som om,
lykken vender for dem.
Yasmina Khadra: Svalerne i Kabul
Det er en kollektivroman, der handler om
fire menneskers kamp for værdighed og
overlevelse i et sønderskudt Kabul omkring
årtusindskiftet, hvor Taleban hersker
brutalt. Den afslører hykleriske, skinsyge og
sårbare mennesker. Det er en hyldest til
kvinderne.
Det er en historie om at ofre sig for dem,
man elsker mere end sig selv. Bogen fylder
ikke mange sider, men siger utrolig meget
på sine få sider.

Inger Ernst anbefaler
Fred Vargas: Et uvist sted
5. del i den franske
krimidronnings serie om
enspænderen
kriminalinspektør Adamsberg
og hans højrehånd Danglar.
Det er en rigtig spændende og noget
”anderledes” krimi, hvor de tilsyneladende
mystiske historier udredes og alt falder på
plads. Et ekstra plus er islettet af barok
humor og et persongalleri udover det
sædvanlige.
Jeanette Øbro Gerlow og Ole
Tornbjerg: Skrig under vand
Vinder af Politikens Krimikonkurrence 2010.
Psykolog og profileringsekspert Katrine
Wraa, uddannet i England, headhuntes til
dansk politi. Hun involveres fra start i en
sag, der undervejs afdækker hendes egen
baggrund. 1. del af planlagt serie af nyt
dansk makkerpar.
Jonas Jonasson:
Den hundredeårige der kravlede ud ad
vinduet og forsvandt
Herlig skrøne om Allan Karlsson, der
forlader plejehjemmet på sin fødselsdag, får
fingre i en kuffert med 50 mio. kr. og kører
rundt i Sverige forfulgt af kriminelle og
eftersøgt af politiet. Samtidig fortælles om
Allan Karlssons liv - hans rejser og møder
med kendte personligheder fra det
20. århundrede.

Sofia Petring anbefaler
Diane Ackerman:
Zoobestyrerens kone - en
krigsfortælling
En sand krigshistorie – lige
så kraftfuld som ”Schindlers
liste” – om bestyrerne af
Warszawa Zoo, som reddede over 300 jøder
og flygtninge fra nazisternes klør.
Da Tyskland invaderede og bombarderede
Polen under 2. verdenskrig, blev Warszawa,
inkl. den lille zoologiske have, efterladt i
kaos og ruiner. Zoobestyrerne Antonina og
Jan Zabinsky skjulte jøder i de tomme
zooindhegninger og i deres villa. De blev en
del af den polske modstandsbevægelse, og i
al hemmelighed opbevarede de ammunition
og sprængstof i elefantburet og på
dyrehospitalet.
Bogen er en uhyggelig krigsfortælling om
næstekærlighed, mod og frelste skæbner.
Clara Kramer: Claras krig - en piges
dramatiske kamp for at overleve
Clara Kramer var en helt almindelig pige på
15 år, da 2. verdenskrig brød ud, men hun
var også polak – og jøde.
Da tyskerne invaderede Polen, boede der
omkring 5.000 jøder i Claras hjemby, og da
krigen var slut, var der blot 60 tilbage.
Clara og hendes forældre overlevede
mirakuløst – takket være en etnisk tysker,
der var en berygtet alkoholiker, skørtejæger
og højrøstet antisemit, men hr. Beck var
også en mand, der ikke kunne leve med, at
mennesker blev skudt som dyr.
Under samtlige 20 rædselsvækkende
måneder, hun tilbragte i skjul, førte Clara
en dagbog.
Bogen er en gribende, livsbekræftende og
dybt personlig beretning om en ung piges
utrolige kamp for at overleve – og om en
verden, hvor selv en fjende kan vise sig at
være din eneste redning.
Barbara Gram: Fisk uden cykel –
en personlig kvindehistorie
Rødstrømpebevægelsens muntre slagord,
”En kvinde uden mand er som en fisk uden
cykel”, var et ganske præcist udtryk for den
frihed, kvinder fik tilkæmpet sig i 70’erne.
Men hvad gik forud for det? Hvordan var
det at vokse op som kvinde i 40’erne,
50’erne og 60’erne?
Det fortæller Barbara Gram ærligt og
underholdende om i ”Fisk uden cykel”.

Bogen er hendes personlige historie om
opvæksten i et borgerligt hjem, hendes
ringe tro på sig selv, hendes journalistliv,
bl.a. på ALT for damerne i bladets
rødstrømpetid, og om hendes held eller
mangel på samme i kærlighedslivet. Som
da hun besluttede sig for at holde bryllup
med fest, gaver og gæster - bare uden
brudgom. Bogen er en personlig
kvindehistorie og et tidsdokument fortalt af
en, der har oplevet det hele på egen krop.

Jens Vincents anbefaler
Sofi Oksanen: Renselse
Den ældre estiske kvinde
Aliide møder på sin
gårdsplads den unge
kvinde Zara, som har synlige
tegn på, at hun har været
gennem voldsomme begivenheder. De to
kvinder kender ikke hinanden, men har en
relation, som romanen efterhånden afslører,
samtidig med, at den opruller Estlands
omtumlede historie fra selvstændighed i
1930'erne, via nazistisk og sovjetisk
besættelse til den endelige frigørelse i
1991. Romanen modtog i 2010 Nordisk
Råds Litteraturpris.

Stine Vangdrup anbefaler
Tini Owild:
Fra OK til lækker
- din stilnavigator
Hvis man ønsker at være
smart klædt uden at ligne en
teenager eller en overstylet
husmor, er dette bogen. Ved hjælp af enkle
opgaver såsom at fotografere sig selv i
typiske hverdags tøjsæt, rydde grundigt op
i klædeskabet m.m., bliver man guidet
igennem seks etaper, som ender ud i, at
man føler sig mere lækker end bare ok.
Marian Keyes: Den klareste stjerne
Endnu en dejlig bog af Marian Keyes om
beboerne i fire lejligheder i et hus på Star
Street 66. Vi følger jagten på kærligheden
og kampen for at holde på den, når man
har fundet den. Alt imens en usynlig ”gæst”
følger med.

Wanda Lykke Mortensen anbefaler

Lisbeth Rostholm anbefaler

Middelalderens verden:
verdensbilledet,
tænkningen, rummet og
religionen
Bogen beskriver væsentlige
aspekter af en epoke, som
har haft større betydning for udviklingen af
europæisk videnskab, filosofi og økonomi,
end de fleste forestiller sig.
Er aldeles pragtfuldt illustreret, men
billedernes funktion er ikke kun æstetisk.
De belyser og uddyber teksten, hvilket gør
indføringen både lettilgængelig og alligevel
dybtgående.
Bogen er det nyeste bidrag til Aarhus
Universitetsforlags fornemme serie om
verdenshistoriens store epoker, som blev
søsat med ”Renæssancens verden”
(2006). Siden fulgte ”Oplysningens verden”
(2007), ”Romantikkens verden” (2008) og
”Modernitetens verden” (2009). På vej
er ”Antikkens verden” - jeg glæder mig!

Maria Ernestam:
Kleopatras kam
Maria Ernestam, forfatteren
til ”Hundens ører”, har
begået endnu en
fremragende psykologisk
thriller. Tre gamle venner, Mari, Anna og
Frederik starter firmaet ”Kleopatras kam”.
Firmaet tilbyder ganske enkelt at løse folks
problemer. Første kunde i butikken er en
midaldrende kvinde, som for en rundhåndet
betaling, ønsker sin sadistiske og yderst
usympatiske ægtemand ryddet af vejen.
Jobbet skæpper godt i kassen, men kan de
klare opgaven, når alle har traumer med i
bagagen - ulykkelig kærlighed, grusom
barndom og sårede moderfølelser. En
roman med overraskelser til sidste side.

Tom Buk-Swienty: Dommedag Als
29. juni 1864 - kampen for Danmarks
eksistens
Det sviende nederlag ved Dybbøl i 1864 har
på godt og ondt præget dansk
selvopfattelse gennem de seneste 150 år.
Men hvad er det for en historie, der ligger
begravet i det kuperede sønderjyske terræn
- og hvorfor bliver den ved med at spøge?
Fordi fortællingen bygger på en myte!
Danmark var ikke en lille uskyldig nation,
som blev løbet over ende af de brutale
prøjsere. Danskernes nederlag skyldtes
storhedsvanvid og krigsiver. Fremragende
opfølger til den roste ”Slagtebænk Dybbøl”.
Hugo Pratt: Legenden om Venedig
Mellem frimurere og fascister er Corto
Maltese på sporet af den magiske smaragd
”Salomons nøgle”. En sagnomspunden
ædelsten, som måske, måske ikke, findes.
Om den gør det eller ej, er i virkeligheden
ikke så vigtigt for den maltesiske sømand,
der til syvende og sidst er mere drømmer
end eventyrer.
Når tegneserier bliver til digte og grafisk
kunst, så er ophavsmanden ofte Hugo Pratt
og forlaget Faraos Cigarer i forening.

Sanne Munk Jensen: Satans yngel
At blive mor kræver sin kvinde! Alma og
Tobi skal være forældre. Især for Alma
giver det anledning til mange overvejelser
om graviditet, fødsel, amning og ikke
mindst køb af autostol. Pludselig ligger hun
med babyen i armene. Moderrollen er svær
at tackle med en bedrevidende veninde og
en velmenende far på sidelinjen. Efter
mange følelsesladede begivenheder, forliger
Alma sig med sin nye rolle. Underholdende
og tankevækkende læsning for kommende
og nybagte mødre.
Karin Fossum:
Varsleren (Konrad Sejer, 10)
Borgerne i en norsk provinsby opskræmmes
af en række morbide practical jokes.
Læseren følger både Konrad Sejers
opklaring af sagen og gerningsmanden, som
er den forsømte teenager Johnny Beskow.
Johnnys mor er alkoholiseret og den eneste
positive kontakt, han har til andre
mennesker, er til sin elskede morfar. Ingen
er i første omgang kommet til skade – men
så indtræffer en frygtelig hændelse – er
Johnny gået for vidt? Karin Fossum drejer
elegant historien hen mod den makabre
afslutning.

Skønlitteratur på nettet
Gode steder
Biblioteker
www.bibliotek.htk.dk - Høje Taastrup
Kommunes Biblioteker - søgebasen Tora.
www.bibliotek.dk - en database over hvad
der findes på danske offentlige biblioteker.
E-ressourcer
www.litteratursiden.dk - Litteratursiden er
en viden- og kulturformidlende hjemmeside
om skønlitteratur fra bibliotekerne.
www.forfatterweb.dk - Forfatterweb er et
illustreret forfatterleksikon.
www.adl.dk - Arkiv for Dansk Litteratur
med værker af de klassiske danske
forfattere ledsaget af biografiske
litteraturhistoriske præsentationer.
www.books.google.dk - Google bøger Søg efter og se eksempler på millioner af
bøger fra biblioteker og udgivere over hele
verden med Google bogsøgning.
Anmeldelser i aviser/medier
www.berlingske.dk/kultur/boeger
Berlingske Tidende.
http://politiken.dk/kultur/boger/
Politiken.
http://www.weekendavisen.dk/bog
Weekendavisen.
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger.ht
m DR.
www.dr.dk/K/Litteratur
DR K litteratur - litteraturoplevelser på
både tv og nettet.
Antikvariater
www.antikvariat.net - Antikvariat.net er
ikke en butik, men tilbyder søgning i
Skandinaviske antikvariater.

Boghandlere
www.saxo.com - Saxo er Danmarks største
internetboghandel.
www.bogguide.dk – BogGuide.
Digte
www.kalliope.org - Kalliope Digtarkiv med
ældre dansk lyrik med mere end 13.000
digte samt biografiske oplysninger om
danske digtere.
Krimi
www.krimisiden.dk - Krimisiden giver
information om kriminalromaner,
krimiforfattere og anmeldelser.
www.detdanskekriminalakademi.dk Det Danske Kriminalakademi er et
litterært selskab til fremme af god
spændingslitteratur.
Lydbøger
www.netlydbog.dk - Netlydbog er digitale
lydbøger fra dit bibliotek.
E-bøger
www.ebib.dk eller www.ebogsbiblioteket.dk
- med den nye tjeneste Ebib.dk er det
muligt at låne e-bøger via Taastrup
Bibliotek.
Oplev litteraturen
www.literaturhaus.dk - Literaturhaus i
Møllegade 7, København N.
www.filmstriben.dk - Filmstriben er en
portal, hvor man bl.a. kan se
dokumentarfilm om forfattere.
Oplev online
http://www.kb.dk/da/dia/online/index.html
Det Kongelige Bibliotek giver mulighed
for at se eller genhøre udvalgte foredrag fra
Forfatterscenen i Diamanten.

