Karen Jensen anbefaler

Henrik Strube: Violinbyggeren
Romanen udspiller sig i et kriminelt miljø
udenfor København. Her forsøger
den halvkriminelle Sonny at leve et
nogenlunde hæderligt liv med sin teenagesøn Peter. Men tingene kører skævt,
Sonny dømmes for mord og får 16 års
fængsel. Under afsoningen i det rå
fængselsmiljø begynder han at bygge
violiner, og hans liv får en ny mening. En
velskrevet og vedkommende historie.
Erik Valeur: Det syvende barn
Spædbørnshjemmet Kongslund, som
sørgede for at bortadoptere tusindvis af
spædbørn, er centrum for denne spegede
historie. Romanen handler om syv
spædbørn, som var på hjemmet på samme
tid. Et mystisk brev sætter handlingen i
gang. Det store spørgsmål er: Hvem var det
syvende barn? Romanen springer i tid og
sted, men holder man tungen lige i
munden, får man en rigtig god
læseoplevelse. På én gang krimi og
spænding, men også en politisk
samfundsskildring og en psykologisk roman.
Erik Valeur fik Danske Banks Debutantpris
2011 og Weekendavisens Litteraturpris
2011 for denne roman.

Denna og hans eksil, hvor myten om
Kvothes trolddomsevner og snedighed
endnu engang når tilbage til universitetet
før hans tilbagekomst! Vi følger kroejeren
Kote, hans lærling og de mange forskellige,
der besøger kroen – og hvor Kvothe
samtidig må give beviser på sin kunnen i en
urolig tid. Fortsættelse følger i 3. bind hvor vi spændt venter på afsløringen af,
hvem lærlingen er – hans motiver og evner!
Bliver Kvothe færdig på universitetet, eller
vil det lykkes for den nye ledelse at få ham
smidt ud? Fantasylitteraturens nye stjerne
har begået en fabelagtig fascinerende
fortsættelse, der lægger op til en
uovertruffen afslutning i 3. fortælling om
verdens største troldmand –
kongedræberen Kvothe. Selvom der lægges
mange spor ud, spindes de sammen i en
fortælling, hvor afslutningen ventes med
længsel!
Kokkedal, Jacob: Pukkelryggens valg
Ny dansk fantasyroman for voksne om
pukkelryggen Balt, der mod sin vilje
trækkes ind i stormagternes kamp om
magten i Themyscira. Balt, der drikker for
at glemme sin fortid, bliver beskytter for
kronprinsen, og vi følger hans indre og ydre
kampe for at få kronprinsen i sikkerhed.
Undervejs afsløres Balts hemmeligheder og
hans frelse.
Flot miljøbeskrivelse udi fantasygenren –
flot historie, der desværre er skæmmet lidt
af et knudret sprog. Hvis romanen var
skrevet af en engelsktalende forfatter,
havde dette været en international
bestseller! Kan varmt anbefales til nye
voksne fantasylæsere!

Nina Vestergaard anbefaler
Lise Rønholt Hansen anbefaler

Patrick Rothfuss: The wise man’s fear
Endelig – fortsættelsen af The name of the
wind! Endnu engang en fabelagtig fortælling
om Kvothe/Kote, der fortsætter jagten på
sine forældres mordere; hans uddannelse
på universitetet – blandt fjender og venner;
hans kærlighed til den mystiske kvinde

Janet Skeslien Charles:
Måneskin i Odessa
Historien handler om den 23-årige Daria fra
Odessa i Ukraine. Hun får et godt arbejde i
et shippingfirma, men hun får problemer

med chefen, som vil i seng med hende. Ved
siden af arbejder hun i et
ægteskabsformidlingsbureau, som skaber
kontakter mellem ukrainske kvinder og
amerikanske mænd. Først virker bogen ret
chick lit-agtig, men den udvikler sig og
ender med at være et bittersødt portræt af
ukrainske kvinders muligheder – og ikke
mindst begrænsninger. Den er meget
underholdende, og sproget er godt.

kan dog ikke slippe ham og går tålmodigt
og venter. For at kunne betale huslejen
udlejer hun et værelse til Sune, som gerne
vil skrive en bog. Og så udvikler historien
sig. Bogen er en kærlighedskomedie, som
er skrevet i et helt filmisk sprog og til tider
meget erotisk. Den handler om bedrag,
selvbedrag, overvågningskameraer,
sexlegetøj, løgne – men bestemt også om
kærlighed.

Helle Helle: Dette burde skrives i nutid
Forfatteren er en ener i dansk litteratur. Jeg
tror ikke, der er nogen, der kan skrive så
minimalistisk som hende. I hendes nyeste
bog møder vi Dorte, som bor i Glumsø og
(måske?) læser på universitetet. Dorte
kører meget i tog, går rundt og køber
småting i København og snakker med
stationsforstanderen i Glumsø. Der sker
uendelig lidt i bogen, og hvis det ikke var
for sætningernes små finurligheder, ville
man næsten blive irriteret på forfatteren. Af
en eller anden grund er det dog altid
underholdende at læse Helle Helle.

Tomas Lagermand Lundme og Erik
Struve Hansen: Æblet. Stammen
Bogen er en brevveksling mellem to
homoseksuelle mænd. En af den slags
bøger, som der ikke findes mange af, og
den er rigtig interessant at læse. De to
venner Tomas og Erik skriver over et år
sammen, og brevene behandler de helt
store emner: Hvordan de sprang ud som
bøsser, omgivelsernes reaktion og ikke
mindst Erik og hans mands store beslutning
om at blive forældre sammen med en
singlekvinde. Denne familieform giver
anledning til mange nye overvejelser og
praktiske problemer. F.eks. udarbejdes der
aftaler om forældremyndighed, børnebidrag
og deleordning. Forfatterne har kendt
hinanden i 20 år, og det er underholdende
at læse deres beretninger om omvæksten
på henholdsvis Amager og i Smørumnedre.
Både Tomas og Erik har virkelig ordet i
deres magt og skriver vældig medrivende
og let.

Lone Aburas: Den svære toer
Den unge forfatter Lone Aburas, som er her
fra lokalområdet, har begået endnu en
roman ”Den svære toer”. Det hedder den
faktisk, selv om den måske også er det.
Lone Aburas debuterede i 2009 med
romanen ”Føtexsøen”, som blev sat op som
teaterstykke på Taastrup Teater. Hendes
nye bog er en kollektivroman om en flok
moderne mennesker fra de københavnske
forstæder - med en alvidende fortæller. De
kører til byggemarkeder, passer hund,
keder sig, skændes, bliver skilt osv. Stilen
er meget ironisk (selv om forfatteren
understreger, at bogen ikke indeholder
ironi). Jeg fniser stadig over episoden på
side 150-151, men der er faktisk mange af
hændelserne, som man levende kan sætte
sig ind i. Måske er forfatteren lidt inspireret
af Helle Helle, for der sker egentlig ikke så
meget i bogen, men man er fantastisk
underholdt. Til slut er der endda trykt
spørgsmål og forslag til litteraturanalyse.
Det er en herlig lille bog, som jeg varmt kan
anbefale – den er læst på en dag.
Kirsten Hammann: Se på mig
En rigtig page turner. 35-årige Julies
kæreste rejser pludselig til Indien i stedet
for at gifte sig med hende og få børn. Julie

Heidi Grønbæk Hartvigsen anbefaler

Tahar Ben Jelloun: Det arabiske forår
Den marokkansk-franske forfatter Tahar
Ben Jelloun har skrevet en lille perle af en
bog på blot 120 sider, hvor han får sat ord
på det arabiske forår. Bogen er skrevet i
små kapitler. Indledningsvis introduceres de
enkelte arabiske samfund, og hvordan
landene et efter et bliver berørt af den
arabiske opstand. Forfatterens beskrivelse
af den unge Mohamed Bouazizis livshistorie
er særligt bevægende. Det var hans

tragiske død som martyr, der var med til at
starte den arabiske opstand i Tunesien.
Bogen står i faglitteratur under 98.15.
Lisbeth Smedegaard Andersen:
Skrædderen - en historie om 1800tallet
Bogen fortæller om dansk kulturhistorie i
det 19. århundrede på en varm og
indsigtsfuld måde. Forfatteren tager afsæt i
sin oldefar, sønderjyden og skrædderen,
Ulrik Ipsens, lille erindringsbog.
Familiehistorien foregår både i
Sønderjylland og København. Det, der gør
bogen til noget særligt, er dens måde at
skrive familiehistorien ind i den store
historie. Bogen står under biografier i 99.4:
Ipsen, Ulrik.
Beate Grimsrud: En dåre fri
Den norsk-svenske forfatter Beate Grimsrud
har i den til dels selvbiografiske roman ”En
dåre fri” skrevet om at leve som psykisk
syg. Romanen begynder, da hovedpersonen
Eli er halvandet år og løber frem, til hun er
midt i fyrrerne. Den velskrevne bog er på
ingen måde sentimental. Tværtimod
fortælles Elis historie på en nøgtern og
realistisk måde. Man får et indblik i hendes
kamp for at tage magten over skizofreniens
forskellige stemmer og hendes litterære
kamp.

Inger Ernst anbefaler

Arne Dahl: Hviskeleg
Efter Arne Dahls 10-binds serie om Agruppen har han nu udgivet 1.del i en ny
serie, hvor en del af de tidligere personer
genforenes i Opcop - en ny operativ enhed
inden for Europol. Udover en sag med
international økonomisk kriminalitet skildres
forbrydelsens element, og man følger de
enkelte politifolks professionelle og private
udvikling. En velskrevet og meget
spændende krimi.

Karin Slaughter: Dybt fald
Forfatterens 8. krimi foregår som de
tidligere i Georgia. Will Trents kollega specialagent Faith Mitchell - finder sit
spædbarn skjult, en dræbt mand, en
gidseltager, men ingen mor, da hun efter
arbejde vender hjem for at hente sit barn i
moderens hus. Faith Mitchell bliver således
både vidne og mistænkt, men får hjælp fra
de to hovedpersoner Will Trent og Sara
Linton. De har tidligere været
hovedpersoner i hver sin serie, og nu
arbejder de sammen for tredje gang. En
spændende krimi!

Jens Vincents anbefaler

Lone Hørslev:
Sorg og Camping
Romanen udspiller sig over en enkelt dag –
nærmere bestemt den 30. november 1985.
Bogen følger købmandsparret Marianne og
Jørgen, der om aftenen skal fejre Jørgens
fødselsdag med deres nærmeste bekendte,
som romanen også fortæller om. Meget
bobler under overfladen - konflikter,
økonomiske problemer, utroskab og ikke
mindst drømmen om et andet og bedre liv.
Man får ondt af disse mennesker, der er
fanget i deres tragiske omstændigheder,
men man morer sig samtidig over den
komik, det hele også beskrives med.
Henry James: Europæerne
Henry James (1843-1916) regnes blandt
den psykologiske realismes mestre med en
særlig evne som kvindeskildrer. Den evne
udfolder han bl.a. i denne roman, for første
gang oversat til dansk. Forfatteren kredser
ofte om forholdet mellem europæere og
amerikanere, således også her.
Søskendeparret Felix og Eugenia rejser fra
Europa til Massachusetts, USA, for at slå sig
ned hos deres amerikanske slægtninge.
Med deres sprudlende adfærd og raffinerede
konversationskunst støder de mod den
amerikanske puritanisme og vender op og
ned på før så faste relationer i familien og
dens omgangskreds.

Stine Vangdrup anbefaler

Sara B. Elfgren og Mats Strandberg:
Cirklen
Super spændende første del i en
fantasytrilogi om seks gymnasiepiger fra
byen Engelsfors i Sverige. Bogen starter
med, at en elev fra gymnasiet
tilsyneladende begår selvmord, og snart
finder de seks piger ud af, at der foregår
mystiske ting i byen, og at de
tilsyneladende har noget med pigerne at
gøre. Hovedpersonerne har intet tilfælles,
men for at overleve bliver de nødt til at
stole på hinanden. Bogen formår at
videregive noget af den paranoide og let
dystre følelse, hovedpersonerne føler, når
de ikke ved, hvem de kan stole på.
Richard C. Morais: Hundredefodsrejsen
En fantastisk bog om glæden ved mad og
kunsten at lave rigtig god mad. Bogen
følger den unge indiske mand Hassan Haji
og hans store familie, i deres kamp for at
starte en restaurant op i en lille by i
Sydfrankrig. Den talentfulde Hassan bliver
kokkeelev i restauranten overfor familiens
indiske restaurant, og efter nogle år rejser
han til Paris, hvor han ender med at blive
stjernekok i det franske køkken. Bogen er
så levende beskrevet at man næsten kan
dufte markedet hvor råvarerne bliver
indkøbt og efterfølgende kan man næsten
smage de utrolige kreationer Hassan Haji
skaber i sit køkken.
Martigli, Carlo A.: 999 – den sidste
vogter
Carlo A. Martigli har skrevet en spændende
og fascinerende roman om
renæssancefilosoffen Pico della Mirandolas’
999 teser om den oprindelige religion, der
lægger til grund for de tre hovedreligioner
kristendom, jødedom og islam. Romanen
beskriver livet og magten i Italien, vi ser
bagom pavestolens magt og dekadente
livsstil, kvindehad og især grundlaget for
hekseprocesserne, der dræbte i omegnen af
én million kvinder i Europas middelalder.

Martigli beskriver - i fortid og relativ nutid –
jagten på de hemmelige 99 sidste
hemmelige teser. En jagt, der tager sit
udgangspunkt i 1400-tallets Italien – op til
1939 under nazisternes jagt (a la Indiana
Jones☺). Og Martiglis altovervejende
budskab – med baggrund i Picos teser – er:
Kærligheden overvinder alt.

Leif Jensen anbefaler

Patti Smith: Just kids
Den amerikanske musiker Patti Smiths
erindringer fra New York 1967-1989. En
formidabel godt skrevet bog om hendes liv
sammen med kæresten/fotografen/vennen
Robert Mapplethorpe (1946-1989) i den
rækkefølge. Hun har skrevet bogen for at få
fortalt deres historie, som en slags farvel.
Deres veje skilles, han som homoseksuel og
fotograf, hun som musiker med en af de
bedste debutplader ”Horses” (1975), men
venskabet bevares hele vejen. Det er en
sjældent smuk hyldest til kunsten,
kærligheden og venskabet. Ikke ufortjent er
den årets vinder af National Book Awards
2010.
Kari Hotakainen : Eftermæle
Det er nu den fjerde bog på dansk af finnen
Hotakainen, som fik Nordisk Råds
Litteraturpris for Hjemmefronten i 2004.
Romanerne er alle sammen fortalt med en
skæv humor, men er samtidig dybt
tragiske. Denne gang handler det om
garnhandlersken Salme Sinikka
Malmikunnas, som møder en forfatter med
skriveblokering til en bogmesse. Han
tilbyder hende 7.000 euro, hvis hun vil
fortælle ham sin historie, som han så kan
bruge i sin næste roman. Salme Sinikka
Malmikunnas fortæller sin historie. Hun har
tre voksne børn, der alle har gode jobs,
men efterhånden kommer vi under
overfladen på historien om en stor
tragedie…

Skønlitteratur på nettet
Gode steder
Biblioteker
bibliotek.htk.dk – Høje-Taastrup Kommunes
Biblioteker.
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.
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.b.dk/boeger
Berlingske.
politiken.dk/kultur/boger/
Politiken.
www.weekendavisen.dk/bog
Weekendavisen.
www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger
DR.

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
Med eReolen.dk er det muligt at låne ebøger via dit bibliotek.

Oplev litteraturen
www.literaturhaus.dk - Literaturhaus i
Møllegade 7, København N.
filmstriben.dk - Filmstriben er en portal,
hvor man bl.a. kan se dokumentarfilm om
forfattere.

Oplev online
www.kb.dk/da/dia/online/index
Det Kongelige Bibliotek giver mulighed
for at se eller genhøre udvalgte foredrag fra
forfatterscenen i Diamanten.

