Læsekredssamling

Inspiration til din læseklub

Kan lånes
af alle
læseklubber

Læsekredssamlingen består af titler, som vi har mellem
6-12 eksemplarer af.
I tilknytning til bøgerne kan læsekredsene få hjælp til
kopiering af anmeldelser og anden sekundær læsning.
Læsekredsbøgerne kan kun lånes af registrerede
læsekredse på særlige vilkår med hjælp fra personalet.
Du kan læse mere om dette tilbud på bibliotekets
hjemmeside: www.horsensbibliotek.dk
Se også folderen ”Inspiration for læsekredse”,
der indeholder et udvalg af titler, som er udgivet inden
for de sidste par år, - titler som vil kunne skaffes i et større
antal eksemplarer. Spørg personalet i afdelingen for
skønlitteratur, hvis du ønsker mere inspiration.
Vi hjælper gerne lokale læsekredse med at skaffe flere
eksemplarer til studiebrug. Du skal bestille bøgerne mindst
14 dage før brug. Er du interesseret i at bestille bøger til din
læsekreds, så henvend dig til:
Ulla May-Olsen, umo@horsens.dk. Tlf.: 7629 2447
eller på dit lokale bibliotek i Horsens Kommune

Findes også som lydbog

Aidt, Naja Marie : Sten, saks, papir (9 stk.)



Gyldendal, 2012. - 382 sider
Thomas' far er død og ved oprydningen finder han et papir med
oplysninger, der sætter familien under pres
Askov, Stine: Katalog over katastrofer (12 stk.)
Gyldendal, 2020. - 300 sider
Om en almindelig pige med en ualmindelig familie i 1980'ernes
Danmark
Barnes, Julian: Når noget slutter (10 stk.) 
Tiderne Skifter, 2011
Den midaldrende Tony arver en dagbog, som blev skrevet for 40 år
siden af vennen Adrian, der begik selvmord. Mens Tony venter på at
modtage arven, hvirvles hans tanker ind i fortiden, og kendsgerningerne, som han måske slet ikke husker så præcist, begynder at rumstere
Bengtsson, Jonas T: Et eventyr (10 stk.) 
Rosinante, 2011. - 381 sider
Socialrealistisk roman om dansk virkelighed anno 1986-2000, hvor en
dreng udvikles til ung mand under påvirkning af en anarkistisk far, der
på flugt fra fortiden, i eventyrets ramme, og med den kærlighed han
evner, søger at lære sin søn om livet
Bjergfeldt, Annette: Højsangen fra Palermovej (12 stk.)
Modtryk 2020 - 360 sider
Pigen Esther bor med sin familie i huset på Palermovej, som hendes
morfar med store drømme købte i 1921, og som nu har været rammen
om familien i tre generationer
Brun, Lisbeth: Det du mister (10 stk.) 
Gyldendal, 2011. - 292 sider
Efter at være blevet gravid med to tilfældige mænd, bliver
Marie midt i 1960'erne gift med Villy. De har ikke meget at sige hinanden,
og mens Villy kun tænker gårdens drift, bliver Marie mere og mere
frustreret.

Bødker, Cecil: Siffrine (9 stk.) 
Lindhardt og Ringhof, 2003. - 182 sider
Bogens fortæller, Siffrine, er ved historiens begyndelse den
endnu ikke undfangede datter af taterpigen Shiba og husmands-sønnen Jost. Deres betingelsesløse kærlighed og modstanden fra en fordomsfyldt, intolerant omverden er paradoksalt
skildret med poesi og ynde.
Clark, Mathilde Walter: Lone Star (10 stk.) 
Politiken 2018 - 426 sider
Da Mathildes stedfar dør, sætter det tanker i gang om hendes
biologiske far fra Texas, og hun går i gang med at skrive den bog
om sin far, som hun altid har vidst, at hun skulle skrive
Dalager, Stig: Det blå lys (10 stk.)



Lindhardt og Ringhof, 2012. - 663 sider
Biografisk roman om den dobbelte nobelpristager Marie Curie
og hendes tid. Da Marie vokser op, er der intet det tyder på, at
hun skal blive en af de banebrydende naturvidenskabelige forskere. Vi følger hendes kamp for anerkendelse i et samfund, hvor
kvinder mest herskede over hjemmet, og ser de store personlige
omkostninger, der er, ved at skabe sig et navn i en mandsdomineret verden.
Davidsen, Leif: Den ukendte hustru (12 stk.)
Lindhardt og Ringhof, 2007. - 372 sider
Under en flodsejlads i Rusland forsvinder danske Marcus'
russiske kone Nathalie sporløst. Under jagten på hende får han
hjælp af sin far, der er krimiforfatter med et stort netværk at
trække på.

Eriksen, Inge: Kvinde med hat (8 stk.) 
Gyldendal, 2006. - 397 sider
Ida Francescas liv kommer til at bære præg af 1900-tallets
udvikling: født i middelklassen og gift ind i overklassen, men med
mange relationer såvel tilbage til Den spanske Borgerkrig og den
2. verdenskrig som til Cuba-krisen og den europæiske historie.
Fastrup, Karen: Hungerhjerte (10 stk.) 
Gyldendal, 2018. - 267 sider

Selvbiografisk roman om personlighedsforstyrrelsen borderline.
Karens psykiske sygdom eskalerer og hun bliver indlagt på et psykiatrisk center. Med klip til barndomshjemmet i 1970'erne fortælles om at
være i terapi
Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi (10 stk.)
Gyldendal, 2012. - 229 sider
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos den
kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger

til at tage med ham til Marokko så han kan blive kureret for alle hans
lidelser, men turen går ikke helt som planlagt.
Foss, Kristian Bang: Frank vender hjem (11 stk.) 
Gyldendal, 2020. - 379 sider
Frank, fra en fattig arbejderfamilie, møder på universitet Thea, der
kommer fra en rig familie. De bliver kærester og venter barn. Kort
inden termin forsvinder Frank, og da han kommer hjem er det med
en meget usandsynlig historie
Friis, Agnete: Sommeren med Ellen (10 stk.) 
People'sPress 2017 - 312 sider
Jakob får et opkald fra en gammel bekendt fra en fjern fortid. Det får
ham til at rejse tilbage til Østjylland hvor han voksede op. Samtidig
klippes der tilbage til sommeren 1978, hvor den unge Jakob oplever en
vild sommer - grunden til at han nu kommer tilbage

Gejl, Trisse: Siden blev det for pænt (10 stk.)
People's Press, 2011. - 329 sider
Trine Vedel er en yngre succesrig forfatter. Men hun er kørt fast i
skattegæld, spiritusforbrug og i følelsen af, at alt er klicheer. Hun
søger konfrontationer på alle områder for at komme videre, både i
ægteskabet og som skribent.
Groen, Hendrik: Forsøg på at få noget ud af livet (8 stk..) 
People's Press 2017 - 345 sider

Gennem en dagbog med en god portion humor og sarkasme følges
Hendrik Groen i præcis et år med op- og nedture på et plejehjem i
Amsterdam i Holland
Grøndahl, Jens Christian: Fire dage i marts (7 stk.) 
Gyldendal, 2009. - 332 sider
Et opkald til den succesfulde arkitekt Ingrid om, at hendes 15-årige
søn er anholdt for vold, får hende til at tage sit liv op til revision. Og
hun erkender modvilligt, at hun blot gentager svigt fra sit eget og

moderens liv
Guldager, Katrine Marie: Bjørnen (10 stk.) 
Gyldendal 2018 - 172 sider
Vibse, gymnasielærer i 50'erne, fyret fra gymnasiet pga. samarbejdsproblemer, datteren er flyttet og ægtemanden er en idiot. Hun flygter
til deres hus i Sverige, og kommer under en snestorm til at stå ansigt
til ansigt med sin indre frygt og vrede

Helle, Helle: De (11 stk.)



Rosinante 2018 156 sider
Lolland i 1980'erne, med en 16-årig piges blik fortælles om hverdagen
på gymnasiet og hjemme i lejligheden sammen med moren. Om alt
det de kan dele, men også om morens sygdom og det, der ikke findes
ord for

Wingate, Lisa: Inden vi blev jeres (8 stk.) 

Cicero 2018 - 396 sider
I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med sine yngre søskende på
familiens husbåd på Mississippi-floden. Senere ender børnene på
et børnehjem, hvor Rill må kæmpe med at holde modet oppe og
søskendeflokken samlet
Wung-Sung, Jesper: En anden gren (8 stk.) 
Rosinante 2017 - 553 sider
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens
kinesiske oldefar San Wung Sung og danske oldemor Ingeborg
Danielsen
Aakeson, Kim Fupz: Bådens navn (11 stk.) 
Gyldendal 2018 : 242 sider
usse er ikke helt tilfreds med sit ægteskab med Mogens. Han køber
en båd og drukner ved en ulykke. Susse begynder at drikke hver
dag og smider Mogens' ting ud

Uthaug, Maren: Hvor der er fugle (11 stk.) 

Lindhardt og Ringhof 2017 - 303 sider
Johan vil arbejde som fyrpasser, men det kræver at han er gift.
Han gifter sig derfor af nød med Marie og ikke med hans store
kærlighed, Hannah, da hun venter barn med en anden. Det bliver et ulykkeligt liv for Johan
Valeur, Erik: Det syvende barn (10 stk.) 
Politiken, 2011. - 692 sider
Syv spædbørn får en fælles start på børnehjemmet Kongslund
i 1961. Næsten 50 år senere modtager nogle af dem et mystisk
brev. Hvem var det syvende barn, hvorfor er dets identitet og
skæbne så omhyggeligt skjult? Spørgsmålet skaber ravage i
medierne og i magtens korridorer
Vilstrup, Jens : Opland (11 stk.) 
People's Press, 2014. - 321 sider
Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi faderen
pludselig dør. Hjemme blandt barndomsvenner og -fjender og
omgivet af familiens fortielser, må han konfrontere fortidens
dæmoner og hemmeligheder i et lukket minisamfund præget
af mistro
Vraa, Mich: Haabet (8 stk.) 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 415 sider
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med skibsreder Frederiksen og hans 14-årige datter Maria om bord. Undervejs afdækkes skibets mørke fortid, samt en række hændelser der har stor indflydelse på Marias opvækst og liv
Westö Kjell: Luftspejling 38 (10 stk.) 
Batzer & Co 2014; 1. udgave; 398 sider
Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune. En dag
hører hun en stemme på advokatkontoret, som vækker ubehagelige minder hos hende. Hvordan kan hun tage hævn?

Helle, Helle: Hvis det er (11 stk.) 
Samleren, 2014. - 143 sider
To løbere render ind i hinanden i en stor jysk skov. De er faret vild og
kommer til at tilbringe to dage sammen i den vilde
danske natur
Helle, Merete Pryds: Folkets skønhed (11 stk.) 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 428 sider
Marie vokser op på Langeland i 1930'erne i et forarmet miljø, der ikke

levner mange muligheder for de unge, som ønsker sig et andet liv
end forældregenerationen. Ægteskabet med Otto bliver et springbræt til storbyen og fremskridtet
Helle, Merete Pryds: Vi kunne alt (8 stk.) 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 328 sider
Merle vokser op i 1970'erne i Værløse. Hun har det svært i skolen og
derhjemme, hvor familien er ved at gå i opløsning med en syg mor
og en ustabil far
Helleberg, Maria: Kvinderne fra Thy (8 stk.)



Samleren, 2016. - 381 sider
Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, der tager kampen op for
at få et bedre liv på landet i Thy omkring år 1900
Helleberg, Maria: Kongens kvinder (11 stk.)



Samleren, 2013. - 428 sider
Historisk roman om kvinderne omkring Christian den 4. (1589-1648):

Ellen Marsvin, Kirsten Munk og Vibeke Kruse
Hesselholdt, Christina: Vivian (10 stk.) 
Rosinante 2016 - 200 sider
Biografisk roman om den amerikanske gadefotograf Vivian Maier
(1926-2009). Hun passer rige folks børn og fotograferer ved
siden af i tusindvis af folk på gaden. Vivian er speciel, og kun ved et
tilfælde kommer billederne til offentlighedens kendskab

Høeg, Peter: Elefantpassernes børn (7 stk.)

Smærup Sørensen, Jens: Mærkedage (10 stk.) 



Gyldendal 2008 - 408 sider

Gyldendal, 2012. - 525 sider
Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 til Sukkertoppen i Grønland for at missionere. Mange voldsomme oplevelser
venter ham, og efterhånden geråder han i tvivl om sig selv og sit
virke.

Slægtsroman om de to førende familier i landsbyen Staun fortalt
gennem en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60-års
fødselsdag i 2003
Thorup, Kirsten: Erindring om kærligheden (11 stk.) 
Gyldendal, 2016. - 461 sider

Løn, Anne Marie: Serafia (10 stk.)

Tara og Siri er mor og datter og har et konfliktfyldt forhold. Tara er

Lindhardt og Ringhof, 2005. - 310 sider

Varm og solidarisk skildring af Vernas tilværelse med fire børn af
diverse fædre, set i tilbageblik nu hvor hun, gammel og skrøbelig,
herser med Palle, den næstældste, i et gensidigt afhængighedsfor-

ikke den ideelle mor, og Siri flytter hjemmefra allerede som 15-årig
og kommer først som voksen kunstner overens med sin mor

hold, blufærdigt dækket under en hvas omgangstone.

Thorup, Kirsten: Førkrigstid (10 stk.) 

Marx, Vibeke: Af ingenting (10 stk.) 

40-årige Dinna, gift med købmanden Sigurd, lever i en lille vestfynsk

Gyldendal, 2006. - 271 sider

Modtryk, 2014. - 328 sider

by, der er rammen om alle hendes tænkte og reelle bekymringer

Et portræt af hittebarnet Drine fra børnehjemmet Vibeshøj. Drine

om familien, pengene, jalousien, bysladderen og krigstruslen i årene

bliver tjenestepige, og med gårdmandssønnen får hun de uægte

1937-1939

børn Enok og Agnes. Som mor og senere hustru, må Drine leve med
skammen over at komme "af ingenting", en skæbne der vil forfølge

Thorup, Kirsten: Ingenmandsland (8 stk.) 

hende gennem hele livet

Gyldendal, 2004. - 185 sider
Den 94-årige Carl Sørensen er anbragt på plejehjem, hvor kombina-

Marx, Vibeke: Nederste skuffe (9 stk.) 

tionen af demens og fremmede omgivelser kaster et klaustrofobisk

Modtryk, 2013. - 231 sider
Tine er sosu-hjælper. Hun har svært ved at få spist, og forholdet til
manden knager. Hendes bror begår en frygtelig forbrydelse, der
kommer til at påvirke hele familien, og Tine gemmer sig i forholdet til
sin datter, Mejse
Marstrand-Jørgensen: Anne Lise: Hildegard - bind 1 (10 stk.)

hoved.
Tind, Eva: Ophav (11 stk.) 

Gyldendal 2019 - 290 sider



Gyldendal. - 2 bind—2009. - 397 sider
Biografisk roman om middelaldermystikeren, komponisten, abbedissen og meget mere, Hildegard von Bingen (1098-1179)

skær over hans situation og de erindringer der tumler gennem hans

Eventyrlig roman om familiebånd på tværs af kontinenter og konsekvenserne af en kompromisløs kunstnerisk søgen

Richardt Beck, Hanne : For enden af perronen (10 stk.) 
Gyldendal 2018. - 458 sider
Ulykkelige, berusede, midaldrende Peter står på perronen, klar til at
gøre en ende på det hele. I tilbageblik får vi historien om hans ungdom
og voksenliv

Politiken 2012 - 307 sider
En kidnapning, en voldtægt og et ægteskab ændrer dramatisk livet
for tre skæbner under krigen i Afghanistan, og en kamp for det liv, som
de håber og tror på begynder



Tiderne Skifter 2015; 256 sider
Fortælling om pigen Livs opvækst i en anderledes familie. Det er en
historie om kærlighed, loyalitet og omsorg, men også en uhyggelig
fortælling om angst for at miste, om fastholdelse og paranoia - og
om ondskab
Rifbjerg, Klaus: Nøleren (10 stk.) 
Gyldendal, 2012. - 225 sider
En 70-årig pensioneret litteraturprofessor får stjålet et maleri, som
forestiller hans tidligere ven kunstmaleren Nikolaj Værn. Tyveriet får
ham til at tænke deres lange venskab igennem og dermed det meste
sit liv fra skolestart i 1930'erne, ungdom i 1950'erne, de midaldrendes
tackling af ungdomsoprøret, alderdommen og ægteskabet med Aline
Skov Leonora Christina: Den der lever stille (8 stk.) 

Politiken 2017. - 374 sider
Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien om sit liv med
moderen og uden moderen. Moderen som aldrig ville acceptere at
hendes datter er lesbisk

Gyldendal, 2014. - 263 sider
Tre danske søskende vokser op i Grønland i 1970'erne. Venskaber og
naturen betyder meget for dem, og efterhånden også det andet køn

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Den stjålne vej (9 stk.) 

Riel, Ane: Harpiks (12 stk.)

Mondrup, Iben : Godhavn (9 stk.) 

Mortensen, Henning: Kvinden i korshæren (12 stk.)
Gyldendal 2015; 158 sider
Den stærkt ordblinde Frida Hansen reparerer puslespil i Kirkens Korshær
mens hun kurtiseres af kollegaen Søren Quickborn Madsen og genboen,

den afskedigede politimand, Henry Petersen
Mortensen, Henning: Næb og kløer (8 stk.) 
Gyldendal, 2005. - 195 sider
Samhørende: Næb og kløer ; Ræven går derude ; Rita Korsika
I Sondrup i området mellem Odder og Horsens bor en række specielle
eksistenser og der sker mærkelige ting, blandt andet
et uopklaret mordforsøg på arkitekten René.

Murakami, Haruki: Kafka på stranden (5 stk.)
Klim, 2007. - 459 sider
I nutidens Japan forenes to skæbner tilfældigt: den unge Kafka Tamura,
en intellektuel, der føler sig hjemme i et bibliotek og den gamle Nakata,
en analfabet, der elsker naturen og kan tale med katte. Ved mødet genopstår deres historier på magisk vis.
Myers, Kirsten: Sommerbarn (11 stk.)



Gyldendal, 2013. - 314 sider

Anne vokser op i Østjylland midt i 1960'erne. Hendes far er proprietær og
hendes mor holder facaden udadtil, men bag den lever Anne et liv i
higen efter forældrenes kærlighed og i konstant angst for sin voldelige
storebror

Müller Nielsen, Carsten: De døde fylder dagene med en smag af
mønter (11 stk.)
En russisk mand betaler en prostitueret for at tale med ham en hel
nat på en bar. Det bliver en samtale om Tjernobylulykken, opvækst,
kærlighed og tab

andre unge. Nogen tror motivet er racistisk, andre at det er umotiveret vold. Men helt sikkert er det, at alle implicerede har et hårdt liv

gennem en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en På baggrund af den virkelige historie om vækkelsespræsten Lars Levi
Læstadius, fortælles om række dramatiske mord i den lille Nordsvenske by Pajala i 1800 tallet

Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin
pigekæreste. Hun flytter hjem i præstegården til faderen. Med
megen selvironi berettes om byture med veninden, med den
dominerende mor, sågar besøg hos lægen, sværmer hun for ham?
Plambeck, Dy: Til min søster (11 stk.)

Nordenhof, Asta Olivia: Penge på lommen (11 stk.)
Basilisk 2020 - 170 sider
Ægteparret Kurt og Maggie har efter barske erfaringer med livet,
fundet sammen i et ægteskab på godt og ondt. Mens Maggie er
faret vild i kærligheden, leder Kurt efter en god investering
Nors, Dorthe: Spejl, skulder, blink (12 stk.)



Samleren, 2012. - 167 sider

Slægtsroman om de to førende familier i landsbyen Staun fortalt



Basilisk 2020 - 170 sider
Ægteparret Kurt og Maggie har efter barske erfaringer med livet,
fundet sammen i et ægteskab på godt og ondt. Mens Maggie er
faret vild i kærligheden, leder Kurt efter en god investering



Politiken 2017 - 321 sider
Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i Danmark, og bogen følger
hende begge steder. Uanset geografisk placering er fællesnævneren dog, at hun lever et liv i undertrykkelse og vold - alene
fordi hun er af hunkøn

En ung mand bliver dræbt på Holmbladsgade på Amager af to

Pilgaard, Stine: Min mor siger (10 stk.)



Modtryk 2018 - 423 sider

Omar, Sara: Dødevaskeren (8 stk.)



Politiken 2018 - 437 sider

Jensen & Dalgaard 2019 - 173 sider

Niemi, Mikael: At koge bjørn (10 stk.)

Pape, Morten: Guds bedste børn (11 stk.)



Gyldendal 2019 - 283 sider
Søstrene Aya og Andrea kører til Sverige 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

Anna ved en historisk konference
Ramsland, Morten: Hundehoved (12 stk.) 
Rosinante, 2005. - 381 sider
En roman om en norsk familie, og deres turbulente liv gennem det
tyvende århundrede, hvor hovedpersonen Askild og hans søn
Flapøre er ledetråden i afdækningen af slægtens opture og
nedture.

Ravn, Malene: Hvor lyset er (11 stk.)
Gyldendal 2020 - 362 sider
Kunstmaleren Carl Fischer levede et dramatisk og turbulent liv. Som
voksen forelsker han sig i den yngre kvinde Ely, som han får et barn
med uden for ægteskab. Men Carl vil ikke være far, han vil kun male

