Gode bøger til læsekredsen
Listen er blevet til i samarbejde med læsekredsene ved Ballerup Bibliotekerne og
bibliotekets personale. *-mærkningen er kommentarer fra de enkelte læsekredse.

Romaner
Adichie, Chimamanda Ngozi: En halv gul sol. - Gyldendal, 2007. - 495 sider
Om de to tvillingesøstre Olanna og Kainene, der under Biafra-krigen i
Nigeria i 1960'erne vender hjem fra universitetsstudier i London og om det
anspændte forhold imellem dem, i hvilket deres respektive partnere også
spiller en rolle, samt om deres kamp for at overleve i den turbulente tid
med familierelationer og idealer intakte
Al Aswany, Alaa: Yacoubians hus. - Hr. Ferdinand, 2007. - 266 sider
I et stort boligkompleks i Cairo lever en række mennesker fra alle
samfundets lag, hvis enkelte historier følges i et epos om kærlighed, magt
og afmagt.
Amirrezvani, Anita: Blomsternes blod. - Lindhardt og Ringhof, 2007. - 411 sider
I 1600-tallets Persien er fremtiden usikker for den unge fattige fortæller.
Hendes talent for at skabe vidunderlige tæpper er ikke kvindearbejde,
men med en onkels hjælp og stor viljestyrke påvirker hun sin egen
fremtid.
Block, Stefan Merril: En fortælling om at glemme. - Tiderne Skifter, 2010. - 364 sider
17-årige Seth er en mester i at gøre sig usynlig i skolen. I hjemmet går
hans mor langsomt til pga. hukommelsessvigt, mens hans far kigger dybt i
ginflasken i desperation. På en faldefærdig gård lever pukkelryggen Abel
alene og i fortiden, mens han venter på en, han har mistet. Så begynder
Seth at forske i sin familiehistorie
Edwards, Selden: Den lille bog. - Kastaniehøj, 2009. - 461 sider
Wheeler Burden er rockstjerne og baseballtalent, og hans historie knyttes
sammen med farens, der var krigshelt, og bedstefaren, der var iskold
forretningsmand
Ekman, Kerstin: Hændelser ved vand. - Samleren, 1996. - 460 sider
Et dobbeltmord på selve midsommernatten i et lille samfund i Nordsverige
Knytter mennesker og natur sammen i konsekvenser, der først bliver
synlige, da forbrydelsen opklares efter 18 år.
* ”Anbefales pga. evnen til at formidle miljø, mennesker og følelser”
Falcones, Ildefonso: Havets katedral. - Bazar, 2008. - 629 sider
Historisk roman fra 1300-tallets Barcelona, hvor Arnau Estanyol, der
sammen med sin far har undsluppet livegenskabet, vokser op som fredløs.
*”Stærkt underholdende, læseværdig og farverig roman om livet i
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Barcelona i 1300-tallet. Den handler om kærlighed og svigt. Om gode og
onde, såvel mænd som kvinder. Meget egnet til en læsekreds”.
* ”Historisk roman fra 1300-tallet. Fin beskrivelse af livet og de strenge
vilkår for overlevelse”.
Franck, Julia: Middagsfruen. - Athene, 2008. - 388 sider
Året er 1945, og i øst flygter befolkningen vestpå af frygt for de russiske
tropper. På en lille banegård i Vorpommern forlader Helene sin syvårige
søn og vender ikke tilbage. Det er den tragiske konsekvens af en
kvindeskæbne, som har oplevet to grusomme verdenskrige, men knap
nok kender kærlighed, er skuffet af mænd, forladt af familien og uden håb
for fremtiden.
Gavalda, Anna: Bare sammen. - Per Kofod, 2004. - 552 sider
En halvsenil gammel dame, en lømmel af en kok, en aristokrat med
sociale hæmninger og en anorektisk pige finder sammen i et fællesskab,
hvor de både støtter og udvikler hinanden.
*”En gruppe mennesker, som ikke har ret meget til fælles får husly hos
en yngre mand, en adelig outsider, der midlertidigt, er sat til at bebo
familiens kæmpestore lejlighed i Paris. De har ingen forventninger til
hinanden, men hjælper hinanden og bliver venner. Det er en meget
opmuntrende læseoplevelse. Romanen er meget let tilgængelig, skrevet i
et enkelt sprog og fuld af humor. Titlen ”bare sammen” er meget
symbolsk”.
*”Det er hjerteskærende at læse om den unge mand, der stammer..”.
Groult, Benoîte: Stjernetasten. - Rosinante, 2009. - 184 sider
Alice og Marion - mor og datter - kæmper begge med tilværelsen: Alice
med humor og klarsyn mod firsårsalderens usynlig- og umyndiggørelse,
Marion for ægteskabet sideløbende med den livslange og inderlige
kærlighed til irske Brian.
*”Anbefales pga. emnet og fordi den er godt skrevet”
Holm, Benn Q.: Den gamle verden. - Lindhardt og Ringhof, 2009. - 282 sider
Dean, engelsk rockmusiker for nedadgående - og Ashlyn, ung amerikansk
advokat - har hver sit formål med at rejse til Tyskland. Tilfældigt støder de
på hinanden, og deres ensomhed, fortid og nutid tilpasser sig hinanden.
Hosseini, Khaled: Drageløberen. - Cicero, 2009. - 258 sider
Amir er rig, Hassan er fattig, og deres venskab bliver afbrudt af en
ondskabsfuld forbrydelse. Krigen i Afghanistan sender Amir og hans
familie til USA, hvor han - i det meget anderledes samfund - plages af
skyld. Først alt for sent får han sonet.
*”Bogen giver et godt indblik i det liv der leves i Afghanistan..”
Siri Hustvedt: Det jeg elskede. - Per Kofod, 2003. - 380 sider
Da en historiker i 1975 opdager et fremragende maleri af en ukendt
kunstner bliver det begyndelsen på et livslangt venskab.
*”En bog man skal læse omhyggeligt, for at få alle nuancer med. Stor
kærlighed”.
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Jepsen, Erling: Biroller. - People's Press, 2009. - 243 sider
Helene drømmer om en karriere på de skrå brædder, men det er først, da
hendes hund forvilder sig ind i et stykke, hun får foden indenfor i
teaterverdenen.
Jessen, Ida: Børnene. - Gyldendal, 2009. - 318 sider
Fraskilte Solvej flytter til Hvium - og datteren, der bor hos faren. Solvej
giver stof til sladder i landsbyen, selvom hun som sundhedsplejerske
hjælper mange og ser mange ting. Men som altid rammes børnene
hårdest.
Jacobsen, Roy: Vidunderbarn. - Rosinante, 2010. - 238 sider
Varm og sørgmunter fortælling fra Oslo om den 11-12 årige dreng Finn,
hvis ellers så trygge liv alene sammen med sin mor får flere og flere
sprækker, da Finn pludselig får en halvlillesøster, som tillige flytter ind
Lloyd Jones: Mister Pip. - Hr. Ferdinand, 2008. - 279 sider
Brutalitet, tro og kunst står centralt i historien om 13-årige Mathilda, der
bor på Stillehavsøen Bougainville. Da borgerkrigen bryder ud, påtager
landsbyens eneste hvide, særlingen Mr. Watts, sig at undervise børnene udelukkende ved hjælp af Dickens roman Store forventninger.
*”Først fortælles om hverdagen på en afsondret ø, så kommer volden og
vender op og ned på de forskellige holdninger”
Jungersen, Christian: Undtagelsen. - Gyldendal, 2006. - 620 sider
På Dansk Center for Information om Folkedrab modtager de to ansatte
Iben og Malene dødstrusler, der sætter samarbejdet på centeret i relief og
afslører et morads af intriger, mobning og ondskab.
*”På Dansk Center for Information om Folkedrab modtager de to ansatte
Iben og Malene dødstrusler, der sætter samarbejdet på centeret i relief og
afslører et morads af intriger, mobning og ondskab”.
*”Evig aktuel, forrygende skrevet, sammensat, mange lag”.
Knausgaard, Karl Ove: Ude af verden. - Lindhardt og Ringhof, 2005. - 679 sider
Samhørende: Ude af verden; Alting har en tid
I 1996 tager Henrik Vangel et job som årsvikar på en skole langt oppe i
Norge. Omgivelserne ligner ikke Kristiansand, som han kommer fra, men
alt går fint, ind til han en dag forelsker sig i en af sine elever
Kosovic, Birgithe: Det dobbelte land. - Gyldendal], 2010. - 252 sider
I en række erindringsglimt genoplever Milovan sit eget liv og de valg, han
har truffet, som er tæt forbundet med hans egen og slægtens historie, og
dermed også Jugoslaviens historie i det 20. århundrede, helt frem til
borgerkrigen i 1991
Kristín Marja Baldursdóttir: Karitas uden titel. - Gyldendal, 2010. - 456 sider
Samhørende: Karitas uden titel; Karitas - kaos på lærred
Islandske Karitas kommer i 1920'erne på Kunstakademiet i København.
Tilbage på Island gifter hun sig og ender med en flok børn - uden
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mulighed for andet end at drømme om kunst. Men hun er stærk nok til at
gøre sig fri.
Laxness, Halldór: Salka Valka. - Gyldendal, 2008. - 481 sider
En proletarpiges opvækst i en islandsk flække i en tid, da nye politiske og
sociale tanker vinder frem mellem stedets købmand og fiskere
Le Clézio J. M. G.: Guldfisk. - Gyldendal, 2000. - 215 sider
Klassisk dannelsesroman hvor Laila, der færdes i det moderne samfunds
værste baggårde og storbyslum, konfronteres med både moralske og
psykologiske problemer.
*”Den 6 årige Laila er blevet bortført fra en marokkansk landsby. Hun
bliver solgt til en ældre kvinde, som behandler hende godt, men efter
hendes død må Laila flygte og lever siden et liv i henholdsvis Marokko,
Frankrig og USA, som illegal indvandrer sammen med andre mennesker
på livets skyggeside. Hun klarer sig igennem takket være sit gode hoved
og sine kreative evner. Særdeles velskrevet og let læst. Lærerig for os
normaldanskere, giver masser af stof til spændende diskussioner om livets
mangfoldighed”.
Leine, Kim: Kalak: erindringsroman. - Gyldendal, 2007. - 344 sider
Kim kommer som 17-årig til København for at bo hos sin far, der udsætter
ham for seksuelt misbrug camoufleret som kærlighed. Som
færdiguddannet sygeplejerske kommer han til Grønland, som han falder
totalt for, men opgøret med offerrollen bringer ham ud og ind af misbrug
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard. - Gyldendal, 2010 - 2 bind
Biografisk roman om middelaldermystikeren, komponisten, abbedissen og
meget mere, Hildegard von Bingen (1098-1179). ”En meget velskrevet
bog. En utrolig historie om en meget indflydelsesrig kvinde og dem, der
omgav hende i middelalderen”. ”En stor kvinde på trods af
omstændighederne og tiden”. ”En stærk kvinde, som tør kæmpe mod de
stærke mænd indenfor klosterverdenen”
Oksanen, Sofi: Renselse. - Rosinante, 2010. - 359 sider
Den gamle estiske bondekone, Aliide finder det unge traffickingoffer, Zara,
livløs på sin gårdsplads. Forbindelserne mellem de to kvinder afdækkes
langsomt, og en tragisk familiehistorie tilbage fra Sovjettiden om at miste
sin frihed og sin krop, åbenbares
"En dramatisk fortælling om store følelser, skrevet i et afdæmpet sprog.
En stor roman." "En flot fortælling om 2 kvinder, hvis skæbne besegles af
nationale begivenheder".
Petterson, Per: Ud og stjæle heste. - Batzer & Co, 2008. - 260 sider
I en øde sæterhytte sidder den gamle mand Trond og tænker på den
fjerne fortid, i sommeren 1948, hvor han og faderen befandt sig samme
sted, i en idyllisk sommer, som fik en brat afslutning
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Birgit Pouplier: Lisinka. - Munksgaard/Rosinante, 1996. - 562 sider
Romanbiografi om ægteskabet mellem den polskfødte maler Elisabeth
Baumann (1819-1881) og den danske billedhugger Jens Adolf Jerichau
(1816-1883), deres betydning i dansk og europæisk kunst, deres familieliv
og store børneflok, alt påvirket af hans depressive sind.
Ruiz Zafón, Carlos: Vindens skygge. - Lindhardt og Ringhof, 2009. - 451 sider
Da den ti-årige Daniel af sin far bliver bragt til De glemte bøgers kirkegård
i Barcelona, sætter det en lang række begivenheder i gang, som rækker
langt ud over de fattige år efter borgerkrigen, og som får Daniel ud på
mange spændende opgaver, som opsporer af bortkomne bøger
Stockett, Kathryn: Niceville. - Cicero, 2010. - 407 sider
Roman fra 1960'ernes Mississippi. Den nye racelov ophæver adskillelsen
mellem sorte og hvide, meget imod de hvides vilje. En gruppe sorte
tjenestekvinder fortæller deres livshistorier til en bog og bringer sig selv i
fare i et samfund, som ikke tåler kritik af raceforholdene
Thorup, Kirsten: Førkrigstid. - Gyldendal, 2006. - 271 sider
40-årige Dinna, gift med købmanden Sigurd, lever i en lille Vestfynsk by,
der er rammen om alle hendes tænkte og reelle bekymringer om familien,
pengene, jalousien, bysladderen og krigstruslen i årene 1937-1939
Tellkamp, Uwe: Tårnet: historie fra et sunket land. - Gyldendal, 2010. - 841 sider
Familien Hoffmann bor i 1980'erne i Dresdens villakvarter Tårnet. Sønnen
Christian må, for at blive læge, være fem år i hæren. Systemet synger på
sidste vers, og varemangel, bolignød og udspionering er hverdagskost.
Romanen slutter med murens fald i 1989
Herbjørg Wassmo: Et glas mælk, tak. - Lindhardt og Ringhof, 2007. - 406 sider
Den 15-årige Dorte bliver af kyniske mænd lokket bort fra sit udsigtsløse
liv i Litauen, men guld og grønne skove i Stockholm viser sig at være
brutal prostitution i Oslo. ”Realistisk, barsk bog. Det gør ”ondt ”at læse…”.
Wassmo, Herbjørg: Hundrede år. - Lindhardt og Ringhof, 2010. - 441 sider
Altertavlen i Lofotkatedralen blev malet af en kunstuddannet præst, og
modellen til englen var forfatterens formoder Sara Susanne. Historien er
fuld af farver og gode detaljer, og drejer sig om 3 generationers stærke
kvinder, deres liv, deres kærlighed og sorger
”En fremragende slægtsroman om familier på Lofoten, beskrivelser af
landskabet i det barske Nordnorge”. ”Mange lag, fin skildring af relationer
og natur, samt vilkår for at overleve”.”Det bedste er beskrivelsen af
oldemor Sara Susanne..”
Zusak, Markus: Bogtyven. - Sesam, 2007. - 566 sider: ill.
Det er Døden, der fortæller historien om 9-årige Liesel som under 2.
Verdenskrig sendes til en plejefamilie. Hun stjæler bøger og Håndbog for
Kirkegårdgravere er den første som hun lærer at læse efter
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Erindringer (99.4)
Ayaan Hirsi Ali: Nomaden. - Gad, 2010. - 298 sider (99.4 Hirsi Ali, Ayaan)
”Den somaliskfødte forfatter beretter om en personlig rejse fra en
muslimsk stammekultur i Afrika over flugten til Holland og frem til et
moderne liv i USA, om omkostningerne ved at forlade islam, kritisere
religionen og give anvisninger på, hvad vellykket integration kræver.
*Meget aktuel og vedkommende for alle”.
Jørgensen, Eva: Vi ses i morgen: en pårørendes beretning. - Rosinante, 2008. - 235
sider. - (99.4 Jørgensen, Eva)
Samhørende: Vi ses i morgen; Sorrig og glæde Journalisten Eva
Jørgensens (f. 1963) personlige beretning om at være pårørende til sin
kæreste, der bliver ramt af sygdommen ALS, amyotrofisk lateral sklerose.
Om at miste den man elsker, uden at miste sig selv, om kaos og
kærlighed og rollen som nybagt mor
Kramer, Clara: Claras krig: en piges dramatiske kamp for at overleve. - Gad, 2010. 367 sider, tavler. – (99.4 Kramer, Clara)
Den polske jøde Clara Kramers (f. 1927) personlige beretning om kampen
for at overleve holocaust i et beskyttelsesrum, der var gravet ud i familien
Becks kælder i det daværende Polen. Den 15-årige Clara førte dagbog
under samtlige tyve rædselsvækkende måneder, hun tilbragte i dette
skjulested sammen med 17 andre polske jøder
Levi, Primo: Vidnesbyrd / Primo. - Rosinante, 2009. - 522 sider. - (99.4 Levi, Primo)
”Hvis dette er et menneske” med i:
Samling af den jødiske, italiensk-fødte forfatter, humanist og kemikers
(1919-1987) tre bøger om Auschwitz. Om dagligdagen og kampen for
overlevelse i Auschwitz, den ni måneder lange hjemrejse efter befrielsen,
samt efterfølgende facetter af hans oplevelser set i en større filosofisk
sammenhæng Samlet udgave af: Hvis dette er et menneske; Tøbruddet;
De druknede og de frelste.
Owen Matthews: Stalins børn: tre generationer i krig og kærlighed. - Gyldendal, 2009.
- 304 sider. (99.94 Bibikov)
Den engelske forfatter fortæller gribende og nøgternt sine bedsteforældres
og forældres historie på baggrund af Sovjetunionens historie fra 1930'erne
og frem til 1990'erne. Som søn af en russisk mor og britisk far fik han
kærligheden til det mærkeligt tragiske land ind med modermælken, og fra
sin stilling som chef for Newsweeks kontor i Moskva begyndte han at
efterforske familiens historie.
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