
 

      12 gode bøger om skak og skakspillere

Skak



Strik
Skak er meget mere end et spil. De sorte og hvide brikker symboliserer  
kampen mellem to middelalderhære eller to moderne supermagter.  
Skak handler om strategi, hukommelse, logisk analyse og mønstergen-
kendelse, men der er også meget psykologi i skak. Selv om skak måske 
er verdens ældste spil, så er det stadig populært og skakhistorien byder 
på mange anekdoter, myter og fortællinger.  
Har du lyst til at gå op opdagelse i skakkens verden, så har vi her samlet 
en række titler, der på den ene eller anden måde handler om skak og  
skakspillere. 

Rigtig god fornøjelse. 



Dronninggambitt   
Af Walter Tevis 
 
Psykologisk skildring af de menneskelige omkostninger 
for en kvindelig skakspiller fra hun starter som  
vidunderbarn, til hun som 19-årig tilhører den inter- 
nationale skakelite. 
 
Find bogen i Voksen romaner under T



 
 

Den der banker på  
 
Af Kristina Ohlsson 
 
Martin Benners gode ven Henry 
dør, og Martin skal overtage  
Henrys andel i en antikvitetsbutik i 
New York. Samtidig køber Martins 
veninde Lucy et skakspil, hvilket 
sætter gang i en lavine af begiven-
heder. 
 
Find bogen i Voksen krimi under O

Hjernetræning - sådan  
holder du hjernen i form 
Af Kaja Nordengen 
 
Konkrete råd til at holde hjernen i 
form med enkle opgaver man kan 
bruge i hverdagen.

 
Find bogen i Voksen grp. 61.28



 
 

Fejltagelsernes bog 
Af Sanne Bjerg 
 
Skakspilleren Vaclav bliver ved en fejl agent for en fodbold-
spiller og sammen vil de kidnappe Messi pga. hans  
helbredende kræfter.

 
Find bogen i Voksen romaner under B



 
.

Tangodanseren 
Af Arturo Perez-Reverte 
 
Max Costa møder smukke og rige Mecha Inzunza og kom-
ponisten Troeye på en luksusliner i 1928. Han viser dem 
den oprindelige tango i Buenos Aires slumkvarterer og 
indleder en lidenskabelig kærlighedsaffære med Mecha.

 
Find bogen i Voksen romaner under P



 
.

De otte
Af Katherine Neville 
 
Historisk thriller, der foregår i 1792 og 
1972. Catherine Velis udsendes til  
Algeriet og finder en legende om et  
magisk skakspil, der forsvandt fra et 
kloster i 1792. En forbandelse knyttet  
sig til skakspillet, og Catherine bliver 
draget ind i spillet om godt og ondt.

 
Find bogen i Voksen spænding under N

Skaknovelle 

Af Stefan Zweig 
 
Findes i “Skaknovelle & Praterforår”

I Skaknovelle er vi ombord på en 
stor passagerdamper, hvor der ud-
spiller sig et intenst skakparti mellem 
verdensmesteren Mirko Czentovic og 
den ukendte Dr. B. Praterforår er en 
hyldest til Wien og kærligheden.

 
Find bogen i Voksen noveller under Z



 

Elfenbenselefanten 

Af Nerea Riesco  
 
 
I 1755 rystes Sevilla af et jordskælv. 
Med byen og denne begivenhed som 
ramme fortælles om en families drama-
tiske skæbne gennem tre generationer. 
Historien fokuserer på en lille elefant-
figur i elfenben og de religiøse billeder 
på tårnet på Sevillas katedral. 
 
Find bogen i Voksen romaner under R

Tag stilling! 780 taktik-  opgaver fra 25 år i   Skakbladet 
Af Bent Kølvig

 
Udvalgte stillinger fra faktisk 
spillede partier med løsninger.

 
Find bogen i Voksen grp. 79.43



 

Livet er et skakspil 
Af Garri Kasparov 

 
Skakspilleren Garri Kasparov (f. 1963) beskriver 
hvordan man få succes, både som skakspiller og som 
menneske, ved at anlægge den rette strategi og ved at 
tænke taktisk. Kasparov fortæller desuden anekdoter 
om skakhistoriens store mestre, om krigsstrateger som 
Napoleon og Bismarck, og om sin politiske kamp mod 
præsident Putin.

 
Find bogen på eReolen



 

At finde vild 

Af Lis Vibeke Kristensen 
 
Under skakkampen Bobby Fischer / Boris Spassky i  
Reykjavik 1972 tilrettelægges skæbnetrådene for de 
næste 30 år for tolken Vladimira, den gravide  
amerikanske officerskone og lingvist Joyce, hotelejeren 
Olivier fra Bretagne og den islandske arbejderske Edda.

 
Find bogen på eReolen



 

Moonwalk med Einstein: kunsten at 
huske alt 
Af Joshua Foer 
 
Efter forfatteren overværede USA’s mesterskab i 
hukommelse, beskriver han hukommelsesforskning 
fra hvordan flere af de store skakmestre tænker, 
over skuespillerne, til eksperter i kønsbestem-
melse af kyllinger. Til sidst deltager han selv i  
hukommelsesmesterskabet og vinder.

 
Find bogen i Voksen romaner under F
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