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MERETE HAR LÆST:
Elif Shafak: 10 minutter og 38 sekunder i denne sære verden, Grif 2020
Hun ligger i en affaldscontainer i udkanten af Istanbul. I 10 minutter og 38 sekunder 
efter at hendes hjerte er holdt op med at slå, genoplever den prostituerede Leila sit liv 
og sine venskaber.

Celeste Ng: Alt det jeg aldrig fortalte dig, Hr. Ferdinand 2020
Familien Lee splittes, da yndlingsdatteren Lydia drukner i en sø nær familiens hjem. 
Men hvad skete der egentlig?

JOHANNE HAR LÆST:
Rakel Haslund-Gjerrild: Adam i Paradis
Historisk roman om kunstmaleren Kristian Zahrtmann og det skandaleombruste 
værk “Adam i Paradis”. Zahrtmanns kunst og personlige fortælling levendegøres på 
eminent og sanselig vis, og giver et dybdegående indblik i kærlighedens svære kår og 
kunstens betingelser i Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede.

Lone Hørslev: Halvt i himlen
“Halvt i himlen” er Lone Hørslevs medrivende roman om sin oldemors skæbnesvan-
gre forelskelse i 1920’ernes fattige København. De to søstre, Ellen og Dagmar, bor 
i den stinkende Larsbjørnsstræde, hvor ulykkelige skæbner færdes, og hvor vold og 
druk hører til dagligdagen. Mød forfatteren d. 24. marts på Skakbrættet.

Véronique Ovaldé: Ingen er bange for folk, der smiler
Gloria Marcaggi søger med sine to døtre tilflugt i mormorens forladte hus i Alsace. 
Hun er på flugt fra fortiden og de mænd, der har formet hendes liv, men hvad er det 
for en trussel, Gloria flygter fra? En fængende roman om mor-rollen, hemmeligheder 
og overlevelse.

JOHANNE GLÆDER SIG TIL AT LÆSE:
Johanne Mygind: Kærlighedens år
Nanna er dokumentarist og forsøger at forstå sin egen historie ved at fortælle sin fami-
lies historie i en podcastserie. En rå og rørende fortælling om mødre og døtre, om kvin-
deliv og kampen om kvindefrigørelse. 

Iben Albinus: Damaskus
Spændingsroman om Sigrid, der udstationeres i Damaskus for en skandinavisk tel-
egigant, der ønsker at sprede demokrati og oplysning via internettet. Men uofficielt 
arbejder hun for efterretningstjenesten, og spøgelser fra fortiden begynder at stikke 
hovederne frem.

KATRINE HAR LYTTET TIL:
James Blake: The colour in anything – udgivet 2016, elektronisk/pop
Minds of 99: Liber – udgivet 2015, dansk rock



ANETTE K. HAR LÆST:
Selja Ahava: Pludselig falder ting ned fra himlen, Jensen & Dalgaard, 2018
Saaras mor fik is i hovedet og er her ikke mere. Faster Anna har vundet lottogevinsten 
to gange. Sådan er tilfældighederne, og i en verden af eventyr og Hercule Poirot må 
Saara lære at leve med savnet af sin mor.

Richard Osman: Torsdagsmordklubben, Cicero 2021
I seniorlandsbyen Coopers Chase mødes de fire venner Elizabeth, Joyce, Ibraham og 
Ron hver torsdag for at drøfte uopklarede mordgåder. 1. bind i ny serie om de friske 
pensionister i Torsdagsmordklubben. 

LONE HAR LÆST:
Bjarne Reuter : Busters verden, Gyldendal 2021
Buster, en glad og godmodig fyr, er søn af en arbejdsløs tryllekunstner. Han er skrap til 
at trylle og klarer mangen en vanskelig og penibel situation ved at vise sine helt utrolige 
færdigheder. Bogen er nyudgivet i forbindelse med den nye biograffilm, Buster. 

J. K. Rowling: Julegrisen, Gyldendal 2021
Jack skal for første gang holde jul med sin nye stedsøster, Holly og sin stedfar, men alt 
går galt, da Holly smider Jacks bedste ven i hele verden, bamsen LG, ud ad vinduet på 
motorvejen. Højtlæsning fra 7 år og selvlæsning fra 10 år. 

Oliver Jeffers: Her er vi : noter om livet på planeten Jorden, Carlsen 2018
En far fortæller sin nyfødte søn om ting, han bør vide noget om. Fx rummet, solsys-
temet, havet, menneskers forskellighed, kroppen, dyr og tiden.

Oliver Jeffers: Det vi vil bygge : planer for vores fremtid sammen, Carlsen 2020
Poetisk billedbog om en far og hans lille datter og deres planer og håb for fremtiden 
sammen. For 3-6-årige og deres voksne.

CHARLOTTE HAR LÆST:
Isabel Allende: Den japanske elsker, Hr. Ferdinand 2021
I 2010 får Irina Bazili arbejde på et plejehjem i Berkeley. Her møder hun beboeren Alma 
Belasco, som ansætter hende som sekretær. Det viser sig at både Alma og Irina gemmer 
på hemmeligheder fra fortiden. For læsere af kærlighedsromaner.

Frank Goldammer: Luftalarm-morderen, Mellemgaard 2020
Kriminalinspektør Max Heller jager en brutal seriemorder, som terroriserer Dresdens 
gader som sønderbombes af allierede styrker under 2. verdenskrig. Guf til krimilæsere.

99.4 Winn, Raynor    Raynor Winn: Saltstien, Svane & Bilgrav 2020
Om ægteparret Raynor og Moths vilde vandring i 2013. Efter de havde mistet alt i en 
retssag, og Moth var uhelbredeligt syg, gik de 1000 km langs den engelske kyst. For 
voksne med interesse for bøger om livskriser og mod.



FIND MERE INSPIRATION PÅ:
www.viborgbib.dk/inspiration
Viborg Bibliotekernes Instagram og Facebook
www.litteratursiden.dk

KOMMENDE LITTERÆRE OPLEVELSER
3/12, 4/2, 4/3, 1/4 Højtlæsning til kaffen / Hovedbiblioteket i Viborg
12/1 Bag om bogen ”Kaptajnen og Ann Barbara” / Hovedbiblioteket i Viborg
18/1 Dante Alighieri og “Den Guddommelige Komedie” / Bjerringbro Bibliotek
19/1 Jane Austens liv og værker / Hovedbiblioteket i Viborg
19/1 Bag om bogen ”Kaptajnen og Ann Barbara” / Karup Bibliotek
26/1 Bogcafé på Bjerringbro Bibliotek
27/1 Forfatteraften: Ida Jessen / Hovedbiblioteket i Viborg
31/1 Bogcafé på Stoholm Bibliotek
24/2 Yoga og lyrik / Hovedbiblioteket i Viborg
26/2 Bogcafé på Skakbrættet
28/2 Bogcafé på Møldrup Bibliotek
1/3 Bogcafé på Ørum Bibliotek
14/3 Bag om bogn “Halvt i himlen” / Hovedbiblioteket i Viborg
15/3 Bogcafé og samtalesalon på Rødkærsbro Bibliotek
21/4 Yoga og lyrik / Hovedbiblioteket i Viborg
24/3 Forfatteraften: Lone Hørslev / Hovedbiblioteket i Viborg

Læs mere på www.viborgbib.dk/arrangementer 


