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Slagteren i Liseleje | Ane Riel
Grum, grotesk,
tragikomisk
fortælling om
sårede og
medtagne
eksistensers liv.
Judith med den
bølgende barm og det elskelige
væsen kaster sin kærlighed på
Hans, Christian og Andersen.
Tre alkoholiserede skæve
eksistenser der holder til i den
lokale park.
De tror næsten ikke deres eget
held, da de gang på gang bliver
inviteret hjem til festmiddag og
billig vin på dyre flasker.
Den tidligere slagter kan lave
mad, så englene synger.
Men er hun nu en engel? Eller en
ulv i fåreklæder?
Som dagene er | Anne Marie
Têtevide
Robert og ElseMarie gifter sig i
1932, og vi følger
deres liv frem til
2007. Familien
vokser, børnebørn
kommer til.
Ikke alle dage er lige sjove, men
alle dagene er, som dagene er.
Der er bump på vejen i alle
familier.
Bump som vi alle kender til. Det
genkendelige i historien gør
historien til vores alle sammens
historie.
Det er et stykke
Danmarkshistorie, vi møder her,
skrevet i et smukt, poetisk sprog.
En stille bog der kryber under
huden på en og gør, at historien
følger én - og at man gerne vil
følge med.
Kongens kvinder | Maria
Helleberg
Der er en rå og
ligefrem tone i
bogen – dette er
ikke en fortælling
om det glamourøse
liv ved hoffet, men
en fortælling om
det barske liv bag det offentlige
image.
Spændende historisk roman med
de tre kvinder omkring Christian
den 4.
Den stærke ærgerrige Ellen
Marsvin, Kirsten Munk – der
nærmest fungerede som
fødemaskine for kongen – 12 børn
på 12 år og til slut den unge
Vibeke, der af Ellen bliver
præsenteret for kongen for at
aflede hans opmærksomhed fra
den utro Kirsten.
Afsporet | Michael Katz Krefeld
Ikke for folk med
sarte nerver.
Ravn er på tvungen
orlov efter det
uopklarede drab på
sin kæreste.
Han er støt og roligt
ved at drikke sig selv ind i
glemslen.
Lige indtil den dag bartenderen på
stamværtshuset beder ham om
hjælp til at finde Misha, som er
datter af hans østeuropæsiske
rengøringshjælp.
Den slumrende politimand vågner,
og nu starter en tour de force
gennem en betændt, rådden
underverden, som de færreste ved
eksisterer.
Spændende start på en planlagt
10 binds serie om den
alkoholiserede politimand Thomas
Ravn.

Lise Rønholt Hansen
Bryllupsnatten | Sophie
Kinsella
Ny roman fra en af
de helt store chick
lit forfattere.
Lotties største
drøm er at blive
gift, men da
kæresten Richard
ikke frier, gifter hun sig med sin
ungdomskæreste og tager på sit
livs bryllupsrejse til Grækenland.
En bryllupsrejse, der også
involverer ekskærester,
storesøstre og
forretningsforbindelser. Plottet er
ikke rigtigt overraskende, men
historien er romantisk og
underholdende i en meget
amerikansk chick lit stil.
Sophie Kinsella slog for alvor
igennem med Shopaholic-serien,
men hun har siden skrevet nogle
meget bedre romaner.
Denne her er ikke lige så god som
”Pige i tyverne”, som jeg klart
synes, er hendes bedste bog.
Brun mands byrde | Hassan
Preisler
Debutroman fra
den skuespilleruddannede Hassan
Preisler, som
udleverer sit liv
som ’brun dansker’
i en meget
grænsesøgende roman.
De første sider kræver en del
tilvænning, men historien er
forfriskende anderledes, og man
fanges af hans univers.
Hassan Preisler leger med sproget
og ordene, han vender klichéer til
noget nyt og provokerer læseren.
Han doserer den rette blanding af
humor og alvor, mens de litterære
virkemidler giver historien endnu
mere værdi.
Det godes pris | Christian
Tornbakke
Spændingsfyldt
roman om det
politiske spil. Hvor
langt vil du gå i
den gode sags
tjeneste?
Journalisten Jon
Bremer bliver ringet op af
statsministeren, som tidligere var
hans gymnasiekæreste.
Nogen truer med at offentliggøre
pikante billeder af hende, hvis hun
ikke bremser udviklingen af
bølgeenergi.
Avisernes anmeldere har
diskuteret, om det er fair, at
statsministeren er beskrevet, så
hun minder meget om Helle
Thorning-Schmidt. Især fordi
forfatteren selv har gemt sig bag
et pseudonym.
Efterfølgende har forfatteren (Jens
Christian Grøndahl) optrådt i
morgen-tv og forsvaret sig med,
at han havde lyst til at skrive en
”knaldroman”, som ligger langt fra
hans normale produktion.
Jeg synes, historien er spændende
og medrivende, sproget flyder
godt – men slutningen er noget
voldsom og passer godt til titlen
”Det godes pris”.
To brødre | Ben Elton
Et nyt kapitel til holocaustlitteraturens mange
familietragedier. Bogen skifter
mellem
Nazityskland og
England i 1956,
hvor den ene bror
genoplever sin
opvækst i Tyskland,
forholdet til sin bror
og ikke mindst deres store
kærlighed til den samme kvinde.
Brødrene fødes i 1920, og vi

oplever hele naziregimets vej til
magten i Tyskland beskrevet
korrekt og faktuelt.
Dette er klart den bedste bog, jeg
har læst i år. Emnet er helt
forfærdeligt, men det var meget
interessant at læse en roman, som
også behandler jødernes situation
allerede før 2. verdenskrig.
Bogen er lang, over 600 sider,
men kapitlerne er korte og
velskrevne, så jeg var ikke længe
om at læse den.
Gøgens kalden | Robert
Galbraith
Fin krimi skrevet af
Harry Potters mor,
J.K. Rowling, under
pseudonym.
Den akavede
privatdetektiv
Cormoran Strike
trues af økonomisk ruin og et
forlist forhold. En dag får han en
sag, hvor han skal efterforske en
kendt fotomodels formodede
selvmord. Eller var det mord?
Strike får en vikar ansat på sit
kontor, og sammen undersøger de
sagen.
Bogen hører under, hvad jeg vil
kalde en hyggelig krimi. Stilen er
meget engelsk og atmosfærefyldt.
Til slut går der næsten Agatha
Christie i historien.

Is | Ulla-Lena Lundberg
En ung præst og hans lille familie
kommer i 1946 til
den yderste
skærgård i
Ålandsøerne, hvor
han har fået
embede. De lever i
ægteskabelig
lykke, og alt tegner lyst og enkelt,
men så brister isen, og alt er
pludselig ulykke.
En smuk roman om et ægteskab
og om livet. En roman hvor
naturen spiller en stor rolle i
romanpersonernes liv og ageren.
Den er skrevet i et meget smukt
sprog med en nordisk tone.

Stine Vangdrup
Den sidste nonne | Nancy
Bilyeau
En spændende roman om novicen
Joanna Staffords
forsøg på at finde
kong Adalsteins
krone, som siges at
kunne sætte en
stopper for
reformationen.
Undervejs i romanen hører man
om intrigerne ved det engelske
hof på Henrik den VIII's tid.
Bogens slutning er meget åben,
og efter sigende skulle der komme
en toer.

Lise Scheving Nielsen
Faldvand | Mikael Niemi
Når katastrofen
rammer, hvordan
går det så det
velordnede
samfund, og
hvordan reagerer
det enkelte
menneske? En dæmning i
Nordsverige brister, og snart
bryder kaos ud.
Vi møder mange forskellige
mennesketyper, lige fra moderen
der kæmper for at redde sit barn
til den ubehagelige kvindehader.
Bogen er meget nøgternt skrevet
og fuldstændig uden
sentimentalitet.
Den er skrevet i et levende sprog
og meget nem at blive fanget af.
Bridget Jones – Vild med ham |
Helen Fielding
Bridget er tilbage,
hun er blevet 51 år,
enke og mor til to
børn – og voksen?
Nej, Bridget er
Bridget, og som
altid er der kaos i
hendes liv. Nu vil hun have en
kæreste, være aktiv på facebook
og frem for alt tabe sig.
Få et par gode grin med Bridget.
Der er intet realistisk ved denne
roman, men hvad gør det, når vi
kan more os sammen med en
gammel bekendt?
I tider med aftagende lys |
Eugen Ruge
Slægtsroman, som over fire
generationer og
store historiske
begivenheder
beretter om den
tysk-russiske
familie Umnitzer,
som vender hjem til
det nye DDR for at være med til at
opbygge staten. Den
kommunistiske utopi mister dog
stråleglans for hver ny generation.
Romanen har som
omdrejningspunkt patriarken
Wilhelms 90 års fødselsdag, der
opleves meget forskelligt af de
enkelte medlemmer af familien.

Gitte Bæk
Fra hus til hus | Kristín Marja
Baldursdóttir
Kolfinna er 30 år og arbejdsløs.
Efter bruddet med
sin kæreste er hun
flyttet hjem til sin
mor og ligger mest
på sofaen og ser
film. Da veninden
skal føde sit tredje
barn, overtager Kofinna hendes
job som rengøringskone hos
henholdsvis en ældre dame, en
advokat, en operasangerinde og
en biolog.
De forskellige former for liv gør
stort indtryk på Kolfinna, der
begynder at forholde sig til sit
eget liv og egne valg.
En vidunderlig stærk og
humoristisk kvindeskildring.
Himlen brændte | Ib Michael
I nutidens Danmark fortæller en
døende kvinde sin
familiehistorie til en
sygeplejerske.
En historie, der
tager sit udspring i
en virkelig og
gådefuld eksplosion
i Tunguska, Sibirien, i 1908.
Fortællingens hovedperson, der er
vidne til hændelsen, påvirkes i
sådan en grad, at hans liv
fuldstændig skifter spor.
Vi følger ham gennem zartidens
Rusland og gennem revolutionens
år, hvor han kommer til at spille
en central rolle.
Det er en medrivende,
fabulerende fortælling, der
samtidig giver læseren et indblik i
spændende videnskabelige teorier.
Sommerbarn | Kirsten Myers
En barsk fortælling om
omsorgsvigt i en misbrugsfamilie i
Østjylland i
1960’erne. En far,
der er alkoholiker
og fraværende. En
mor, der er
følelseskold og har
psykopatiske træk.
En seks år ældre storebror, der

jævnligt mister besindelsen og
tæver sin lillesøster gul og blå.
Vi følger lillesøster Annes onde liv
fra hun er otte til ni år. Et liv uden
kærlighed, et liv i angst og
fornedrelse.
Med et enkelt og ganske
usentimentalt sprog udfoldes en
familiehistorie, som påvirker
læseren langt ind i sjælen.
Jeg skal gøre dig så lykkelig |
Anne B. Ragde
Året er 1965, og stedet er en
boligblok i
Trondhjem.
Læseren besøger
på skift de meget
forskellige familier,
der bor i
boligblokken.
Det er hverdagsliv på godt og ondt
skildret med et glimt i øjet og god
fornemmelse for en periode med
andre værdier.
Ragde, som de fleste kender fra
serien om Berlinerpoplerne, er en
fremragende fortæller og leverer
her underholdning og et fornemt
tidsbillede.

Miriam Berg Olsen
Trofæ | Steffen Jacobsen
Gedigen dansk thriller om
privatdetektiven
Michael Sander, der
hyres af en
velhavende kvinde
til at opklare
mysteriet om en
dvd, som hun har
fundet hos sin afdøde far.
Dvd’en viser de sidste minutter af
en forfærdelig menneskejagt i et
øde område. Hvem er ofret på
filmen? Er der pårørende?
Samtidig skal politikommissær
Lene Jensen fra Rigspolitiet
opklare en sag om en eks-soldat,
som har hængt sig.
De to sager viser sig at have
forbindelse til hinanden. Lene og
Michael må køre parløb for at få
opklaret sagerne.
Spændende fra første til sidste
side.
En pige og en dreng | Morten
Brask
To unge mennesker forelsker sig
på studiet og bliver
kærester. De flytter
sammen, årene går,
og Maya bliver
gravid. Intet går
dog som planlagt.
Maya føder for
tidligt, og den lille ny familie må
tilbringe al deres tid på hospitalet
med de nyfødte tvillinger.
Romanen skildrer på usentimental
vis sorgen og smerten ved at
miste set fra en fars synspunkt.
Sørgeligt og smukt på én gang.
Serena | Ron Rash
Fascinerende amerikansk roman,
der foregår i depressionstidens
USA.
Den unge rige
Georg Pemberton,
ejer af et
tømmerimperium,
og hans smukke,
viljestærke hustru
Serena, driver sammen en
skovhuggerlejr med hård hånd.
Især Serena skyr igen midler i
jagten på magt og penge.
Gode beskrivelser af de fattige
arbejderes vilkår og oprettelsen af
de fredede amerikanske
statsparker.
Overraskende slutning.

Forsvindinger | Amity Gaige
Moderne
familiedrama af den
unge talentfulde
amerikaner Amity
Gaige.
Erik Schroeder
kommer til USA som
barn fra DDR og skaber sig en ny
identitet under navnet Erik
Kennedy!
Han bliver gift med Laura, og de
får datteren Meadow, men
ægteskabet går dårligt, og Laura
vil skilles. I desperation over
manglende samvær med datteren
forsvinder Erik med Meadow.
Sammen kører de rundt i USA på
må og få med alvorlige
konsekvenser til følge.
Fra fængslet skriver Erik hele sin
utrolige historie om sit liv. Var Erik
en god far for sin datter, eller gik
han langt over stregen?
Døm selv, når du har læst denne
spændende road novel.
Mange gode betragtninger om
livet og parforholdet. En god bog
med en anderledes vinkel.

Eva Jakobsen Press
Svalens graf | Sissel-Jo Gazan
Dette er Sissel-Jo
Gazans anden
’videnskabskrimi’
med kriminalkommissær Søren
Marhauge.
Professor Kristian
Storm har tilsyneladende begået
selvmord lige før et stort
forskningsmæssigt gennembrud,
der ville komme til at ændre
WHO’s vaccineprogram.
Hans ph.d.-studerende Marie Skov
får kommissæren til at grave et
spadestik dybere i sagen.
Privat er Søren Marhauge kommet
fra asken til ilden med sin nye
kæreste, Anna.
Jeg slugte bogen, som ikke bare
er en krimi, men også handler om
familiehemmeligheder og
rivalisering på flere planer.

Nina Vestergaard
Whiskey Beach | Nora Roberts
Forsvarsadvokaten
Eli Landon kommer
i sit livs krise, da
han uskyldig bliver
anklaget for mordet
på sin snartekskone.
Da han flytter til Whiskey Beach,
møder han den karismatiske og
spirituelle Abra, der tror på hans
uskyld.
Da nye mord og indbrud sætter
spotlight på Eli, beslutter Abra og
Eli at kæmpe mod fordomme og
lokalsamfundets ønske om en
syndebuk.
Nora Roberts skriver som altid
fængslende og giver gode
psykologiske portrætter.
Mig før dig | Jojo Moyes
Lou bliver personlig
hjælper for den
succesfulde Will, der
efter en
motorcykelulykke er
blevet lam.
De får et tæt
forhold gennem seks måneder,
hvor de forandrer hinandens liv og
tænkemåder.

Romanen sætter fokus på retten
til selv at vælge liv og død.
En fremragende og aktuel roman.
Odins labyrint | Mads Peder
Nordbo
Mathias Hviid
hvirvles uventet ind
i et hæsblæsende
eventyr om den
nordiske mytologi
og jesuitter; om
fortidens fortielser
og nye relationer.
Kan Mathias løse mysteriet
omkring ”Skyggen” og de
familieforhold, som præger ham?
Mads Peder Nordbo har skrevet en
spændende, men også
kulturhistorisk roman med spind
tilbage til Danmarks forhistorie.
Amazonernes ring | Anne
Fortier
Universitetsprofessor Diana
Morgen forsker i
legenden om
amazonerne.
Uventet får hun
mulighed for et
hæsblæsende eventyr sammen
med den mystiske Nick.
Hvad er sandhed og løgn i kampen
om at sikre beviserne på de
historiske amazoner?
Hvorfor hvirvles museer, private
samlinger og universiteternes
interesse for forhistoriske
genstande sammen?
Samtidig får vi en fascinerende
fortælling om de rigtige amazoner.
Hæsblæsende og overbevisende –
en fantastisk spændende roman.

Jens Vincents
Hvis sandheden skal frem |
Anne Lise MarstrandJørgensen
I fortsættelsen af
”Hvad man ikke
ved”, er Erics
handlekraftige og
viljestærke datter
Flora hovedperson.
Gennem hende
oplever vi 70'ernes eksperimenter,
ikke mindst på det erotiske felt.
Forfatteren mestrer dialogen og
den psykologiske skildring i de
komplicerede familie- og
kæresterelationer, der er opstået i
kølvandet på personernes ofte
egoistiske frigørelsesforsøg.
For meget lykke | Alice Munro
Nobelprisvinderen
fra 2013 udfolder i
denne samling
noveller sin særlige
evne til at skildre
almindelige
menneskers kamp
for at komme videre i livet, eller
hvordan en begivenhed sætter
menneskers eksistens i stå.
Benedicte | Niels Barfoed
Med stor indlevelse
med baggrund i en
mængde breve
skildres Benedicte
Hergels ægteskab
med
Louisianastifteren
Knud W. Jensen og hendes
livslange og tragiske forelskelse i
digteren Thorkild Bjørnvig.

Heidi Grønbæk Hartvigsen

Inger Ernst

Han er tilbage | Timur Vermes
Sommeren 2011
vågner Adolf Hitler
på en byggegrund i
det centrale Berlin.
Uden krig, uden
parti, uden Eva.
Med en vag
erindring om de sidste dage i
førerbunkeren begiver han sig ud i
en for ham forbavsende uspoleret
og fredelig hovedstad. Hvad er der
sket?
Adolf Hitler får hjælp af en
kioskejer, der ikke bare får ham
overbevist om, at han befinder sig
i år 2011 - med fred, med
udlændinge i tusindtal og Angela
Merkel.
Han ser også hans evner som
Hitler-imitator og kontakter en tvstation. 66 år efter sin formentlige
død begynder Adolf Hitler en ny
karriere - på tv!
En bog med komiske og absurde
begivenheder.

En mand der hedder Ove |
Fredrik Backman
Underfundig svensk
roman om den
midaldrende Ove,
en gnaven og
regelfikseret mand,
der forsøger at
holde orden på alt
og alle i sin boligforening.
Efter tabet af sin kone har Ove på
forskellig vis forsøgt selvmord,
men en ny nabo – en hjertevarm
iransk kvinde og hendes familie –
lader ikke Ove i fred, og langsomt
begynder Ove, omend
modstræbende, at finde mening i
tilværelsen.
På trods af bogens
lettilgængelighed og humorens
form formår forfatteren oven i
købet at få beskrevet adskillige
skævheder og tendenser i dagens
samfund og folks måde at leve på.
Herlig bog - kan absolut
anbefales.

Senseis mappe | Hiromi
Kawakami
En smuk og stille
fortalt japansk
roman.
Tsukiko er 37 år
gammel, arbejder
på et kontor og bor
alene.
En aften møder hun tilfældigvis en
af sine gamle lærere fra
gymnasietiden på en lokal bar.
Tsukiko har altid blot kaldt ham
’sensei’ – lærer.
Han er 30 år ældre end hende,
pensioneret og formodentlig
enkemand. Kawakami beretter på
smukkeste vis om det forhold, der
opstår mellem dem.
Russeren er en, der elsker
birketræer | Olga
Grjasnowa
Den unge Masja er
ved at miste grebet
om sit liv.
Som barn måtte
hun med sin
russisk-jødiske
familie forlade Aserbajdsjan på
grund af krigen, og hun
ankommer til Frankfurt med nogle
traumatiske oplevelser i bagagen.
Siden har hun uddannet sig til tolk
og taler fem sprog flydende. En
tragisk begivenhed får gamle
erindringer til at dukke op.
En roman om det moderne,
globaliserede individ, der har
hjemme alle og ingen steder.
Forbandelsen | Peter Tudvad
Biografisk,
dramatisk roman
om Søren
Kierkegaard, som
tegner et
psykologisk og
teologisk portræt af
en sammensat person og af
Kierkegaards filosofiske
eksistenstænkning med fokus på
”hin enkelte”.
Peter Tudvad har skrevet en
meget grundig og indsigtsfuld
roman, der viser forfatterens store
viden om Kierkegaard og
guldalderens København.

Wanda Lykke Mortensen
Myrer | Hans Joachim
Offenberg
De er berygtede for
deres flid og
erobringstrang.
De har husdyr,
kemiske våben og
avanceret
landbrug.
Selvmordsbombere og statskup er
andre, mindre kendte,
karakteristika.
Menneskene? Nej, myrerne!
Joachim Offenberg, forsker ved
Aarhus Universitet, beretter om
det småkryb, som end ikke hans
barske onkel Preben kan få bugt
med.
Ifølge Preben fortjener de ilden!
Især når de kannibaliserer, tager
slaver og undergraver vores
terrasser. Men vi burde dog i
stedet domesticere dem og
dermed samarbejde med 1/4 af
verdens animalske biomasse.
Så bered dig på at blive
myrmekofil [organisme der
tilbringer en væsentlig del af sit liv
hos myrer…] efter at have læst
denne lille perle i serien:
Tænkepauser - viden til
hverdagen; 11.
Demokrati i Amerika 1-2 |
Alexis de Tocqueville
En demokratihistorisk klassiker
skrevet efter et års
rejse rundt i USA
mellem 1831 og
1832.
Forfatteren var
udsendt af den franske regering
for at undersøge det amerikanske
fængselsvæsen, men endte med
at undersøge hele det
amerikanske samfund og ikke
mindst det spirende amerikanske
demokrati og lighedens indvirken
på demokratiets udformning.
På trods af alderen er det stadig
aktuelt i debatten om frihed,
lighed og demokrati i samfundet.
Danskernes Akademi
Masser af viden,
når du har tid:
Der ligger over
1.100 artikler med
videoer og
radioindslag på
hjemmesiden, og

der er oprettet over 900 forskerprofiler.
Find dem her:
http://www.dr.dk/DR2/Danskerne
s+akademi/
Coursera

Lær mere: Gå gratis
på universitetet
online!
Coursera er gratis
e-learning, der
udbydes af en
række af verdens
bedste universiteter,
f.eks.: Stanford University,
University of Michigan, Princeton
University og Yale University, USA.
Ecole Polytechnique, Frankrig og
Universiteit Leiden, Nederlandene.
The University of Tokyo, Peking
University og Moscow Institute of
Physics and Technology.
Ialt 100 universiteter og
forkningsinstitutioner verden over.
Danmark er repræsenteret af:
Københavns Universitet
https://www.coursera.org/#ucph
DTU
https://www.coursera.org/#dtu
CBS
https://www.coursera.org/#cbs
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databaser om litteratur

Bibliotekernes informations- og
inspirationssted med nyheder,
litteraturhistorie,
forfatterportrætter, interviews,
læsetips, artikler, features, nyt
fra læseklubberne m.m.
Hver uge bringes anbefalinger af
nyere bøger - skønlitteratur
såvel som faglitteratur.

Introduktion til ca. 200 kendte
danske og udenlandske børneog voksenforfattere, såvel
nulevende som afdøde.
Gennemgang af den enkelte
forfatters værker, samt oversigt
over forfatterens udgivelser og
materialer med oplysninger om
vedkommende.

Her findes trykte bøger og
tidsskrifter, noder, kort, billeder,
film, forskellige lydmedier,
manuskripter, breve og
arkivalier– ofte ældre og
skrøbelige materialer, som
gennem digitalisering nu er
blevet sikret for eftertiden og
tilgængeliggjort for
offentligheden.

Litteraturvidenskabelig database
med information om forfattere
og deres værker indenfor alle
genrer og alle perioder.

Indeholder over 200 artikler om
800 forfattere gennem 1000 år.

