Ikke si at du er redd
Giuseppe Catozzella
2015
«Noen liv utvikler seg til nesten uslåelige fortellinger, fortellinger ingen journalist eller
forfatter kan høre uten å bli
litt svimmel, uten å tenke at
her ligger alt av betydning i et eneste livsløp.
Man leser ikke om båtflyktninger i avisen på
samme måte etter å ha lest Ikke si du er
redd.» Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv.

Jølster hotell
Katrine Sele
2017
«Gradvis byrja vi sjå dei i bygda: folk frå Afghanistan, Iran,
Irak, Eritrea, Etiopia, Sudan,
Egypt – sidan Syria. Dei sto
på busshaldeplassane,
handla i nærbutikkane, gjekk langs riksvegen med tunge plastposar.» Sitat fra boka.

Retrobiblioteket er et samarbeidsprosjekt mellom fylkes- og folkebibliotekene i Aust- og Vest-Agder og
skal legge til rette for nye oppdagelser og gode leseopplevelser i
bibliotekene i 2018.
De fleste bøkene som presenteres i
utstillingen er tilgjengelige på
bokhylla.no
Nettsiden og utstillingene er laget i
samarbeid med designer Idunn
Sem.
Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.
Les mer på retrobiblioteket.no
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«Du seilte i mak på din
store korvett,
jeg rodde min ringe båt,
jeg trellet for mine til døden trett,
du tok deres brød,
og det falt deg så lett
å håne min bitre gråt.»
Fra Terje Vigen
Henrik Ibsen.

Terje Vigen
Henrik Ibsen
1861
«Ibsen har ikke bare skrevet et
dikt om noe som skjedde for
lenge siden. Han har skrevet
et dikt om hvilke umulige valg
og vanvittige avgjørelser helt
vanlige folk må ta når internasjonale konflikter gjør at en ikke lenger er herre over sitt
eget liv. Det skjedde for 200 år siden, og det
skjer nå i 2017.» Inger-Helen Kilsti, skuespiller.

Ni liv - historien om Jan
Baalsrud
David Howarth
1955
Dette er den utrolig historien
om motstandsmannen Jan
Baalsrud og hans legendariske flukt fra nazistene under 2. verdenskrig.
«Nå, etter at jeg har lett historien fram og
skrevet den ned, er jeg redd for at meget
kan ta seg ut som overdrivelser. Flere av
begivenhetene er vanskelige å tro på.»
David Howarth.

Storm i juni
Irène Némirovsky
2006
«Jeg skal på en reise», sa
Némirovsky til sine to små
døtre da fransk politi arresterte henne i 1942. Bare
fem uker senere tok livet
hennes brått slutt i Auschwitz. Hun etterlot
seg to døtre og en koffert full av skriverier.
I mer enn 60 år lå manuskriptet gjemt i en
koffert, før datteren ga den ut. Boken ble
straks en litterær sensasjon.

Hva er dette hva : Valentino Achak Dengs
selvbiografi
Dave Eggers
2006
«Det er en grusom og vakker
bok som bør være obligatorisk lesestoff for alle som jobber med og uttaler seg om
integreringspolitikk.» Karianne F. Aa. Lundgaard, Minerva.

Ankomsten
Shaun Tan
2006
«Jeg har et håp om at de
ordløse illustrasjonene kan
oppmuntre leserne til å se
bortenfor den vante tilværelsen sin, og vurdere den
fra et litt annet perspektiv. Noe av kraften i
fortellinger er det som får oss til å gå i andres
sko for en stund.» Shaun Tan.

