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BØGER

Danske romaner

Dayem, Pernille Abd-el

June 
Gyldendal, 2018. 186 s

Fragmentarisk roman om 
ensomme June. Mød hende som 
barn i 1990'erne i et nyt bolig-
kompleks og som voksen på 
ferie alene et varmt feriested.

Frederiksen, Henrik

Utro
Frederiksens, 2018, 300 s

En forårsnat brænder familien 
Heibergs villa på Rathsacksvej 
ned til grunden. Jeg-fortælleren 
og hans makker "Pastoren" 
bliver hidkaldt af sønnen 
Christian, som er underligt 
opstemt over branden. På 
samme vej har jeg-fortælleren 

en affære med Sarah, en gift 
kvinde.

Holm, Benn Q.

Asfalt og blomster
Lindhardt og Ringhof, 2018. 394 s

I 1972 bliver den enlige mor 
Alice Hansen fundet myrdet i en 
gyde i København. Alice efter-
lader sig en lille søn, og mordet 
bliver aldrig opklaret.

Jama, Sofie

Et andet menneske,  
et andet liv 

Politiken, 2019. 310 s

Somaliskfødte Baraka kæmper 
for at finde sin identitet i det 
danske samfund. Samtidig glider 
hendes historie sammen med 
2 andres. Den palæstinensiske 
flygtningedreng Umars og den 
jødiske overklassekvinde Rosas.

Digte 

Fruelund, Simon

Optegnelser  
fra verdens ende

Gyldendal, 2018. 51 s

Livet og hverdagen beskrives 
i en række digte fra verdens 
ende. Digterens stemningsfulde 
betragtninger og ordbilleder.

Nordiske romaner

Harstad, Johan

Max, Mischa  
& Tet-offensiven

C&K, 2018. 1070 s

Den succesfulde teaterinstruk-
tør Max Hansen emigrerede 
som 13-årig sammen med sin 
familie fra Stavanger til New 
York. Året var 1989, og i årene 
efter måtte Max kæmpe sig vej 
i verden, først med sjælevennen 
Mordecai, siden med billed-
kunstneren Mischa.

Jackson, Stina

Sommermørke
Lindhardt og Ringhof, 2018. 303 s

I tre år har Lelle ledt efter sin 
datter Lina, der forsvandt, mens 
hun ventede på bussen. Nu er 
endnu en pige, der ligner Lina, 
forsvundet, og Lelle fatter håb.

Setterwall, Carolina

Lad os håbe på det bedste
Hr. Ferdinand, 2018. 358 s

Da Carolina en morgen finder 
sin mand Aksel uventet død i 
sengen, står hun med ét som 
alenemor til en lille dreng. 
Udover sorgen må hun også 
arbejde med en stor skyldfø-
lelse. Har hun presset ham for 
meget?

Udenlandske romaner

Coelho, Paulo

Hippie
Zara, 2018. 331 s

Året er 1970, og hippier rejser 
verden rundt. HollandskeKarla 
overtaler i Amsterdam Paulo til 
at tage til Nepal med hende,og 
sammen med hippier fra mange 
lande hopper de på The Magic 
Bustil Katmandu.
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Ernaux, Annie

Pigen fra '58 
Etcetera, 2018. 169 s

I 1958 rejser 18-årige Annie til 
feriekolonien S i Normandiet. 
Her møder hun H, der ligesom 
hun selv er ansat som pædagog 
sommeren over. H er den første 
mand, hun er sammen med, og 
oplevelsen udløser en bølge af 
ulykkelig forelskelse og skam.

Hosseini, Khaled

En bøn til havet
Cicero, 2018. 50 ill. s

Billedbog for voksne. En far skri-
ver et brev til sin søn. Ibrevet 
fortæller han om deres land, 
som det var engang. Da de 
måflygte, beder han til at havet 
ved, hvor dyrebar en last hans 
lillesøn er.

Némirovsky, Irène

Ballet
Chataigne, 2018. 120 s

Frankrig 1929. En 14-årig pige 
overværer sin mors forberedel-
ser til et stort bal, og hun ønsker 
inderligt at komme med. Den 
kolde og beregnende mor giver 
ikke lov, og da pigen tager hævn, 
er det med store konsekvenser.

Vila-Matas, Enrique

Der er aldrig nogen ende  
på Paris

Basilisk, 2018. 288 s

Jeg-personen fortæller om 
Paris, sit eget litterære for-
fatterskab og om Ernest 
Hemingway, som han beundrer. 
Hovedpersonen skildrer byen 
igennem egne oplevelser og 
fortid, og den litterære historie 
som byen bærer på.

Wood, James

Upstate
Turbine, 2018. 241 s

Roman, som foregår i løbet af 
en uges tid, hovedsageligt i 
upstate New York hos familien 
Querry med Alan og hans to 
voksne døtre, Vanessa og Helen. 
Om forskellighed, kærlighed, 
konflikter og misforståelser hos 

søstre med meget forskellige 
personligheder.

Kærlighed &  
underholdning 

Ahrnstedt, Simona

Alt eller intet
Flamingo, 2018 . 410 s

Lexia arbejder i reklamebran-
chen og er konstant omgivet af 
tynde og perfekte kvinder. Hun 
føler sig ikke smuk og tynd nok. 
Og hun tør slet ikke tro på, at 
den lækre Adam også mærker 
en stærk tiltrækning.

Colgan, Jenny

Den skønneste  
chokoladebutik i Paris

Cicero, 2019. 385 s

Arbejdsløse Anna Trent rejser 
fra sit middelklasseliv i England 

til et lille værksted i Paris, hvor 
den koleriske Thierry fremstiller 
den fineste gourmet chokolade. 
Her lærer hun om kærlighed til 
både mad og mennesker.

Kennedy, Elle

Bare en chance
Flamingo, 2018. 292 s

Jess Canning vil for én gangs 
skyld gerne vise sin familie, at 
hun har styr på sit liv. Affæren 
med den skøre og hjertevarme 
ishockeyspiller Blake Riley var 
bare en fejl eller?

O'Porter, Dawn

Som det er
Flamingo, 2018. 387 s

Sara, Cam og Stella er alle tre 
moderne og modne kvinder i 
London med meget forskellige 
liv og livssyn - men hver og 
én må igennem deres værste 
mareridt for - måske - at finde 
lykken på den anden side.
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Tully, Daniela

Hotellet ved Skyggesøen
Gad, 2019. 352 s

Tyske Maya sætter sig for at 
finde ud af, hvorfor farmoren 
døde i USA. Det bringer hende 
til et hotel drevet i generationer 
af en magtfuld familie, som 
har hemmeligheder, de helst 
vil skjule.

Historiske romaner 

Colding, Louise

Med fjenden i hjertet
mellemgaard, 2018. 257 s

Den unge skotske kvinde, Jenny, 
er bange for vikinger. Men da 
hun selv bliver bortført af Roar 
Eskildssøn, opdager hun at 
vikingerne er både civiliserede 
og hårdføre. Og så har vikin-
gerne intet imod stærke, selv-
stændige kvinder.

Familie- og  
slægtsromaner

Berg¸ Pia Konstantin

Halvvejs rundt om søen
Byens, 2018. 294 s

Christian og Helle beslutter sig 
for at blive skilt, men med en 
umulig teenagedatter og en 
mindre søn, der tisser i sen-
gen, så er tidspunktet måske 
ikke helt rigtigt. Tiden går og 
Christian bliver forelsket i en 
anden, mens Helle fortryder 
sine ord om skilsmisse.

Faldborg, Hanne

Hedens sønner
Septem, 2018. 324 s

Slægtsroman om søstrene Oline 
og Thea, der bryder med deres 
opvækst i en fattig jysk familie, 
da Thea bliver gift med en land-
mand fra Vestjylland og Oline 
bliver karrierekvinde i storbyen.

Kirkeby Hansen, Lotte

De nærmeste 
Rosinante, 2019. 205 s

Eva, Anna og Christian skal tøm-
me deres barndomshjem efter 
faderens død og moderens selv-
mord. De tre søskende sørger 
forskelligt og gamle hemmelig-
heder og sårede følelser ændrer 

deres opfattelse af fortiden, 
dem selv og hinanden.

Pilgaard, Tove

Tiden
Attika, 2018. 112 s

Erindringsroman om opvæk-
sten på en gård i Østjylland i 
1930'erne og 1940'erne. Om 
voksenlivet med mand og børn 
og om drømmen om at uddanne 
sig - selvom man er kvinde. En 
drøm, der mod alle odds lader 
sig realisere.

Westö, Kjell

Dragerne over Helsingfors
Batzer, 2018. 595 s

Finske Henrik Bexars barndom 
som krigsbarn i Sverige præger 
ham og præger hans tre børn, 
der alle får væsensforskel-
lige livsbaner i et Finland, der 

ændrer sig dramatisk i årtierne 
efter 2. Verdenskrig.

Spænding

Abbott, Rachel

Drevet til mord
Gad, 2019. 367 s

Evie banker en dag på hos foto-
grafen Mark, som forelsker sig i 
hende, og snart får de datteren 
Cleo. Men Marks første kone 
døde på mystisk vis i kælderen 
i huset, og Evie begynder plud-
selig at komme ud for alvorlige 
uheld i hjemmet.
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Adams, Taylor

Ingen udvej
Jentas, 2018. 295 s

Darby Thorne strander i en sne-
storm på en rasteplads i Rocky 
Mountains. Da hun opdager en 
lille pige låst inde i en varevogn 
står hun over for en ukendt 
kidnapper blandt sine medrej-
sende.

Child, Lee

Lærepenge
Jentas, 2018. 397 s

En skummel handel er ved at 
finde sted i Tyskland. En ukendt 
amerikaner kræver svimlende 
100 millioner dollars, men hvad 
kan købe for det beløb? I sam-
arbejde med både FBI og CIA 
må militærpolitimanden Jack 
Reacher træde til for at forhin-
dre en katastrofe.

Kernick, Simon

Vidnet
Jentas, 2018. 331 s

Kriminalkommissær Ray Mason, #1

En kvinde må flygte over hals 
og hoved, da en koldblodig 
morder brutalt torturerer og 
dræber hendes elsker for øjnene 
af hende.

Marsons, Angela 

Onde spil
Jentas, 2018. 374 s

En Kim Stone krimi

Kommissær Kim Stone skal 
sammen med sit team opklare 
mordet på en voldtægtsforbry-
der. Mordet fører dem til den 
karismatiske og manipulerende 
psykiater Alexandra Thorne. 
Det går hurtigt op for Stone, at 
noget er helt galt med psykia-
teren.

Parry, Ambrose

Al kødets gang
Modtryk, 2018. 395 s

I viktoriatidens Edinburgh invol-
veres en medicinstuderende og 
en tjenestepige i en mordsag, og 
de må arbejde sammen til trods 
for deres dårlige kemi. De får 
hjælp af lægen James Simpson, 
der forsker i anæstesi og laver 
medicinske eksperimenter.

Dansk spænding

Clasen, Michael

Gourmand 
BoD, 2018. 371 s

I en dansk provinsby åbner en 
på alle måder stor iværksæt-
ter en ambitiøs restaurant som 
også leverer mad til kommunen. 
En forvaltningschef findes myr-
det, og privatdetektiven Daniel 
Dreyer forsøger at opklare 
sagen.

Ekberg, Anna

Havets børn
Politiken, 2018. 401 s

Rebekka er højgravid og bor i 
Afrika. En dag, da hun og hendes 
mor er på vej til sygehuset, kører 
chaufføren galt. Rebekka mister 
sin mor og sit ufødte barn. Men 
17 år senere fortæller hendes far 
hende, at datteren lever.

Larson, Jan

Body parts
DGS, 2018. 267 s

Et kæmpestort slumområde i 
Mumbai udgør et helt parallel-
samfund, og i slummens yder-
kant ligger en fødeklinik, som en 
dansk hjælpeorganisation står 
for. Danske Vicki Salling skal lede 
klinikken, men kommer snart i 
clinch med et kriminelt netværk, 
der handler med organer.

Lund, Andreas Antoni

Hellborn
Byens, 2018. 376 s

Rigmandssønnen Hunter 
Hellborn oplever en nærdøds-
oplevelse. Det forandrer ham 
og han bliver besat af at leve i 
nuet og få det næste rus. Han 
udsætter sig selv for konstante 
livsfare for at få det næste fix.
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Milo, Helge

Mareridtet
Skriveforlaget, 2018. 417 s

Familien Jantzens 8-årige 
datter bliver kidnappet. 
Kriminalkommissær Johannes 
Harding tilkaldes, og han 
opdager hurtigt at sporet 
peger mod den voldelige 
"Olsenbande". Da betalin-
gen af løsesummen trækker 
ud, modtager forældrene en 
afhugget finger. Kan Johannes 
finde pigen i tide?

Nilausen, Jesper

Den vantro terrorist 
EgoLibris, 2018. 431 s

Journalisten Morten Rütz spot-
ter i New York sin tidligere 
kollega Ole Rasmussen. Men 
Ole døde da ved det store ter-
rorangreb på Jyllandsposten 
20 år tidligere? Rütz er snart 

blandet ind i en sag om terror, 
islamisme, indvandring og fri-
hedsrettigheder.

Rømer, Mikael

Tom Ruslands manuskript
Byens, 2018. 259 s

Et forlag modtager et spræng-
farligt manuskript, der handler 
om international våbenhandel. 
Et manuskript der vil ryste den 
politiske verden. Men ikke alle 
har interesse i at den bog skal 
udgives.

Tegneserier 

Bravo, Émile

Håbets tid
Cobolt, 2018. 88 s

1 del : En dårlig begyndelse

I januar 1940 arbejder Splint 
som piccolo på Hotel Moustic i 
Bruxelles i det neutrale Belgien. 
Men verdenskrigen nærmer sig 
med stormskridt, og Splint og 
hans ven Kvik får snart rigeligt 
at gøre med at navigere i de 
rørte vande

Frank, Craig

Cool Valley
Fahrenheit, 2018. 319 s

Drengen Craigs verden er fyldt 
med både venskaber, varme, 
frygt og usikkerhed. En stor 
ulykke truer i fremtiden, og 
Craigs barndom er snart slut.

Biografier &  
erindringer

99.4 Christensen, Mads

Christensen, Mads

Halvtreds plus
Lubilu, 2018. 347 s

Mads Christensen (f. 1965) giver 
sit syn på emner som porno, 
økologi, grå hår, IKEA, tatove-
ringer, venskaber, motorcykler, 
utroskab, #MeToo, livet, døden, 
yngre kvinder og meget mere. 
Derudover giver en række kend-

te mænd hver deres besyv med 
i form af gode råd.

99.4 Elgård, Puk

Elgård, Puk

Se mor, jeg danser
Lindhardt og Ringhof, 2019. 279 s

Mønsterbryderen Puk Elgård (f. 
1968) deltager i et indianerritual 
i New Mexico og behandler her 
sit traume om et barndoms-
hjem, der var ødelagt af sorg 
over hendes døde søster.

99.4 Gifford, Rufus

Rufus Gifford  
i Trumps Amerika

Gyldendal, 2018. 210 s

I protest over Trumps valgsejr, 
rejser den tidligereamerikanske 
ambassadør i Danmark, Rufus 
Gifford (f. 1974) tilbagetil USA 
i 2016, hvor han forsøger at 
komme helt til tops iamerikansk 
politik. Vi følger hans hårde 
kampagne frem tilprimærval-
get i 2018, hvor han dog taber. 
Undervejs er der plads tilGif-
fords tanker om Danmark.
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99.4 Gornick, Vivian

Gornick, Vivian

Voldsomme bånd 
Bobo, 2018. 232 s

Vivian Gornicks (f. 1935) erin-
dringsbog om sin opvækst og 
forholdet til moderen som bliver 
mere og mere anstrengt med 
alderen.

99.4 Henrik. prins

Saugmann, Elisabeth

Prins Henrik 1934-2018
mellemgaard, 2018. 93 s

Om Prins Henriks (1934-2018) 
liv og virke helt fra barndoms-
tiden i Vietnam til hans død i 
Danmark. Han beskrives som 
et ekstraordinært og intelligent 
menneske, men bogen omhand-
ler også den kritik der har været 
af prinsen gennem hans år i 
Danmark.

99.4 Jørgensen, Marianne

Jørgensen, Marianne

Børn, bøvl og bigballer
Turbine, 2018. 222 s

I tilbageblik på 25 års klummer 
skrevet for Landbrugsavisen, ser 
forfatteren tilbage med nuti-
dens øjne og danner et stykke 
danmarkshistorie med fokus på 
det nære familieliv, livet på lan-
det og samfundsudviklingen.

99.4 Maas, Mathilde

Juhl, Helle

Mathildes krig 
Historia, 2018. 297 s

Biografi om Mathilde Maas 
(1884-1977), født Sørensen, der 
sammen med sin tyske mand 
missionerer på Marshalløerne, 
indtil 1. Verdenskrig sætter en 
brat stopper for deres hidti-
dige liv. Mathilda oplever både 
hospitalsarbejde, internering, 
deportation og skilsmisse gen-
nem sit begivenhedsrige liv.

99.4 Meyer, Karl Otto

Rostgaard Nissen, Mogens

Karl Otto Meyer
Syddansk Universitetsforlag, 2018. 359 s

Biografi om politikeren Karl Otto 
Meyer (1928-2016) der gennem 
fire årtier var leder af det dan-
ske mindretal i Sydslesvig, og 

var kendt som en skarp kritiker 
af det vesttyske samfund.

99.4 Nielsen, Jill Liv

Nielsen, Jill Liv

Liv
Legimus, 2018. 133 s

Den tidligere Big Brother del-
tager Jill Liv Nielsen (f. 1976) 
fortæller om sit liv som møn-
sterbryder fra et hjem præget 
af alkoholmisbrug og vold. Og 
om at insistere på et godt liv og 
overkomme, hvad der har været 
svært.

99.4 Pedersen, Doris

Kjøgx Pedersen, Ina

Drengen, der blev væk
Gyldendal, 2018. 425 s

Journalist og antropolog Ina 
Kjøgx Pedersen (f. 1958) følger 
i denne bog sin mor Doris' (f. 
1933) demenssygdom. Bogen 

bygger på en logbog, som hun 
begynder at føre i efteråret 
2013.

99.4 Reyes, Emma

Reyes, Emma

Breve fra en barndom
Batzer, 2018. 243 s

Den colombianske kunstner 
Emma Reyes (1919-2003) fortæl-
ler i en række breve skrevet til 
vennen Germán Arciniegas om 
sin barndom og opvækst under 
trange kår i Colombia.

Fra virkelighedens 
verden

34.33

Jensen, Jens Møller

Opklaret 
Politiken, 2018. 350 s

Drabschef Jens Møller Jensen 
fortæller om en række spekta-
kulære kriminalsager i sin tid 
som efterforsker.
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35.6

Lentz, Vlado Kobas

Vlado - "goddag, det er 
færdselspolitiet"

Nyt DPIF, 2018. 236 s

Vlado Kobas Lentz kendt fra 
TV-programmet "Politijagt" på 
Kanal 5 fortæller anekdoter fra 
talrige patruljer som færdsels-
betjent, suppleret med sine 
personlige holdninger til trafik-
sikkerheden.

61.6

Dunch, Annie

Livsmod & livsglæde - på 
trods af uhelbredelig sygdom

Dunch, 2018. 157 s

Ni kvinder og mænd i alderen 
28-66 år fortæller deres histo-
rie om glæde og begejstring i 
livet på trods af uhelbredelige 
diagnoser som Cystisk Fibrose, 

Parkinson, lungekræft, muskel-
svind, spastisk lammelse, 
sclerose og blodprop i hjertet.

98.21

Serinci, Deniz Berxwedan

Fængslet i Erdogans Tyrkiet
Kontrovers, 2018. 315 s

Fem tyrkiske borgeres person-
lige beretninger om hvordan de 
oplevede præsident Erdogans 
kupforsøg i 2016, og de følger 
det har haft med bl.a. fyring og 
fængsling af mere end 150.000 
mennesker.

99.1

Andersen, Lise

Den sommer i Peshawar
Lauritz, 2018. 182 s

Fem forskellige kvinders person-
lige historie om det at flygte til 
Danmark og blive bydelsmor.

99.4 Brixtofte, Marie

Brixtofte, Marie

Kun når det regner
Gyldendal, 2019. 222 s

Marie Brixtofte (f. 1979), som er 
Peter Brixtoftes ældste datter, 
fortæller om en opvækst med 
en far med et alkoholmisbrug. 
Blandt andet om at skulle tie og 
holde på hemmeligheder for at 
beskytte sin fars renommé, og 
hvordan det har haft indflydelse 
på hendes liv og formet hende 
som menneske.

99.4 El Chapo

Hogan, Andrew

Jagten på El Chapo
HarperCollins, 2018. 318 s

Den amerikanske specialagent 
Andrew Hogan fortæller om 
jagten på Sinaloa-kartellets 
leder El Chapo (f. 1957), som er 
mistænkt for at stå bag flere 
hundrede mord.

99.4 Frederiksen, Peter

Maj, Helle

Tækkemanden
People'sPress, 2018. 412 s

Om den danske tækkemand 
og våbenhandler Peter 
Frederiksens (f. 1952) grusomme 
gerninger både i Danmark og 
Afrika, kulminerende med to 

livstidsdomme i Sydafrika i 
2018.

Tanker & refleksioner

16.8

Klausen, Søren Harnow

På sporet af din lykke
Akademisk Forlag, 2018. 248 s

Lykkens mange facetter og 
aspekter behandles og disku-
teres - med eksempler kunst, 
litteratur, musik og filosofi.

24

Gotfredsen, Sørine

Tolv tiltaler
Kristeligt Dagblad, 2018. 190 s

12 korte tekster der med 
udgangspunkt i udvalgte 
bibeltekster reflekterer over 
emner som miljø, identitet, 
alder, kærlighedens væsen og 
det åndelige aspekt af livet.
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52.75

Hawking, Stephen W.

Korte svar på  
de store spørgsmål

Klim, 2018. 229 s

Fysikeren Stephen Hawkings 
(1942-2018) tanker om univer-
sets store spørgsmål, herunder 
kunstig intelligens, Gud, forud-
sigelser af fremtiden og univer-
sets opståen.

Samfund & politik

30.1664

Stemmer fra '68 
Stemmer fra '68, 2018. 293 s

31 danskere, der dengang var 
mellem 12 og 30 år, beskriver 
deres hverdag og oplevelser i 
1968, og det liv der fulgte.

30.177

Reinicke, Kenneth

Mænd der krænker kvinder
Samfundslitteratur, 2018. 217 s

Med udgangspunkt i krænkel-
sesberetninger fra den danske 
debat om sexchikane diskuteres 
sexchikane med fokus på man-
dens rolle, og der søges skabt 
en dybere forståelse for, hvorfor 
sexchikane forekommer, og 
hvordan vi som samfund kan 
bekæmpe fænomenet.

32.6

Eksperimentet der slog fejl
Gad, 2018. 191 s

Debatbog som argumenterer 
for en bastant ændring af dansk 
asylpolitik.

32.7956

Broberg, Morten

De danske EU-forbehold 
- og andre spørgsmål om 
Danmarks forhold til Den 
Europæiske Union

Hans Reitzel, 2018. 80 s

Introduktion til EU med 
beskrivelse af de fire danske 
EU-forbehold samt forholdene 
for Grønland og Færøerne.

32.8

Sandheden kort 
People'sPress, 2018. 228 s

Folketingsmedlemmerne 
Henrik Dahl (f. 1960), Jacob 
Ellemann-Jensen (f. 1973) og 
Nick Hækkerup (f. 1968) har på 
tværs af partiskel udarbejdet 
et lille leksikon, der beret-
ter om den politiske hverdag 
på Christiansborg, såvel de 
uskrevne regler som de mere 
vedtagne arbejdsformer.

32.2863

Unger, Craig

Den russiske forbindelse
Gad, 2018. 367 s

Historien om Donald Trumps 
forbindelser til den russiske 
mafia og i hvor høj grad disse 
forbindelser hjalp ham til at 
blive præsident.

96.8

Danmark under angreb
Indblik, 2018. 264 s

En samtalebog mellem to poli-
tiske debattører fra den højre 
side af det politiske spektrum, 
om deres egen politiske udvik-
ling og diskussion af emner 
som truslen fra Islam, mas-
seindvandring, medieudvikling, 
DR, storbyens forandring, EU, 
nationalstaternes udfordring, 
teknologiens narkomani, dan-
nelse og værdier.
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99.4 Macron, Emmanuel

Hoffmann, Lally

Emmanuel Macron  
og Frankrig

Turbine, 2018. 278 s

Biografi om den franske præ-
sident Emmanuel Macron (f. 
1977), der, udover et nærmere 
og indgående kendskab til den 
franske præsident, fortæller om 
nyere fransk politisk historie.

Økonomi & videnskab

33.09

Først lærer vi økonomerne at 
kende - så tager vi  
økonomien tilbage

Information, 2018. 242 s

Portrætter af 30 af den øko-
nomiske videnskabs mest 
indflydelsesrige tænkere samt 
introduktion til økonomiens 
grundbegreber.

33.24

Larsen, Helge

Den tålmodige investor
People'sPress, 2018. 171 s

Introduktion til investerings-
markedet samt gode råd om 
investering med udgangspunkt i 
forfatterens egen karriere.

52.7

Blundell, Katherine

Sorte huller 
Bonnier Publications International, 
2018. 98 s

Der gives indblik i og forklaring 
på et af universets mest mysti-
ske fænomener - det sorte hul.

52.75

Universel  
- en guide til kosmos

Gyldendal, 2018. 280 s

Bog om kosmos og universets 
tilblivelse.

Personlig udvikling & 
psykologi 

12

Født til kærlighed
Hans Reitzel, 2018. 360 s

Beskrivelse af hvordan empati 
udvikles, hvilke betingelser 
der får den til at blomstre eller 
visne, hvorfor den er afgørende 
for vores trivsel og for et velfun-
gerende samfund samt bud på, 
hvad vi kan gøre for at styrke 
empatien.

13.9

Dillard, Sherrie

Dine psykiske evner 
Borgen, 2018. 311 s

Sådan udvikler du din naturlige 
intuition gennem din psykiske 
type.

15.2

Født sensitiv 
Lemuel, 2018. 246 s

Veninderne Prinsesse Märtha 
Louise (f. 1971) og Elisabeth 
Nordeng (f. 1968) fortæller 
deres personlige historier om 
livet som højsensitiv - gennem 
barndom, ungdom, arbejdsliv 
og moderskab. Med forslag til 
øvelser og meditationer.

15.2

Johansson, Ritazol

Rigdom på alle planer
Sphinx, 2018. 179 s

Guide til at opnå rigdom på 
flere planer med fokus på områ-
derne personlig udvikling, hel-
bred, arbejde, familie, venner 
og økonomi.
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61.36

Hay, Louise L.

Hav tillid til livet
Borgen, 2018. 390 s

365 korte tekster til opmuntring, 
eftertanke og udvikling til hver 
dag i året.

Mest for kvinder

33.11

Rosenvinge, Regitse Cecillie

Freelancer
Muusmann, 2018. 168 s

Om hvordan man som kvinde 
kan skabe sig en succesfuld 
karriere som freelancer, og om 
hvordan man holder motivatio-
nen oppe og skaber harmoni i 
en travl og udfordrende hver-
dag.

Børn & forældre

30.11

Alfort, Sara

Tænk, hvis du ikke afgør  
dit barns fremtid

Zetland, 2018. 69 s

Med udgangspunkt i begrebet 
forældredeterminisme beskri-
ves hvordan forældrerollen har 
ændret sig siden 1950'erne, og 
hvordan synet på børn samti-
digt også har ændret sig.

79.53

Pedersen, Serpil

Børneyogaguiden
Prana People, 2018. 130 s

Trin-for-trin guide til at gen-
nemføre 10 hele yoga-sessioner 
for børn i 3-7 års alderen, der 
hver er komplet med en opvar-
mende øvelse, et yoga-tema, 
en mindfulness-øvelse og en 
afspændingshistorie.

Rejser & oplevelser

40.4

Greiner, Kim

Bumletog fra Borup 
til Singapore
mellemgaard, 2018. 522 s

En togrejse fra Danmark, gen-
nem de baltiske lande, hen 

over Rusland og ned gennem 
det østlige Asien. Med stop i 
13 lande og 27 byer undervejs. 
Med detaljer om overnatning, 
måltider, møder med menne-
sker, besøg på seværdigheder 
og faktuelle oplysninger om de 
enkelte steder.

40.4

Kermani, Navid

Langs grænser og grave 
Information, 2018. 484 s

Navid Kermani (f. 1967) rejser 
i 2016 og 2017 til det Europa 
der strækker sig fra Rusland 
til Orienten, og er et historisk 
krigs- og katastroferamt Europa. 
Det er en rejse langs de histori-
ske skyttegrave og mentale ar 
og en søgen efter en forståelse 
af Europas nye skillelinjer.

41.04

Frank, Thomas

Min vej til vikingernes 
Byzans 

Kristeligt Dagblad, 2018. 363 s

Domprovst Thomas Frank 
(f. 1969) beretter i dagbogs-
form om sin rejse i kajak ad 
vikingernes gamle seljruter 
på de østeuropæiske floder 
og Sortehavet til vikingernes 
Byzans. Han fortæller om 
arkæologi, vikingerne, historie 
og religion, om de mennesker 
han møder på vejen og om den 
strabaserende rejse.
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43.7 London

Østergaard, Trine

VerdensVis London 

FILO, 2018. 182 s

Ud fra fem temaer foreslås i alt 
14 gåture i London. Temaerne 
er: London below, litteraturens 
London, Londons verdensarv, 
James Bonds London og krigens 
London.

45.8 Stockholm

111 steder i Stockholm  
som du skal se

Frydenlund, 2018. 230 s

Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder at 
besøge i Stockholm.

45.97 Helsinki

Helsinki
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 255 s

En række personlige skildringer 
om seværdigheder og livet i 
Helsinki.

47.44 De Kanariske Øer

Nielsen, Lis

Vandring på  
De Kanariske Øer 

Muusmann, 2018. 208 s

Fantastiske vandreoplevelser i 
unikke landskaber.

47.454 Lissabon

Becker, Kathleen

111 steder i Lissabon  
som du skal se

Frydenlund, 2018, 230 s

Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder at 
besøge i Lissabon.

48.91

Jensen, Frank

Optur Down Under 
Frank Downunder Press, 2018. 397 s

Frank Jensen (f. 1972) beret-
ter om sin 10.000 km lange 
cykeltur gennem New Zealand 
og Australien i 2013. Om men-
neskene, naturen, kulturen og 
hvad det at udleve en drøm kan 
gøre for et menneske.

49.1 

Bilgram, Anders

Eventyrlig ishavsfærd
Forlag1.dk, 2018. 399 s

Forfatterens beretning om en 
ekspedition i åben jolle rundt 
om Nordpolen i årene 1999-
2008, hvor ekspeditionsdelta-
gerne kommer tæt på det arkti-
ske folk og oplever den barske, 
uspolerede natur langs Ishavets 
kyster.

Hus & hjem

64.5

Steno, Kirsten

Hjem - hjerte – sjæl
ProRex, 2018. 191 s

Med fokus på empatisk bolig-
indretning. Første del omhand-
ler house-coaching, andel del 
kærlighedshistorier fra forfat-

terens eget liv og tredje del 
næstekærlighed og hendes 
personlige tro.

Mad & opskrifter  

64.1

100 myter om mad
FADL, 2018. 219 s

100 fordomme og myter 
omkring tilberedning, opbeva-
ring og valg af fødevarer.

64.1

Egn
FADL, 2018. 285 s

Om de vestjyske landskaber, 
deres råvarer og de retter, der 
kan frembringes heraf. Med 80 
opskrifter til både hverdag og 
fest - lige fra fisk og planter fra 
å, fjord, hav og strand til bl.a. 
lam og okse som Vestjylland 
også byder på.
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64.11

Friehling, Peter Bernhard

Gæstemad med sous vide
Turbine, 2018. 143 s

10 treretters menuer udviklet 
specielt til sous vide med hen-
blik på at fremhæve råvarerne 
smag og sikre deres optimale 
konsistens. Med tips og tricks til 
hvordan man kan lave mad og 
samtidig have tid til sine gæster.

64.12

Chapman, Erin Eberhardt

The Pie Shop cookbook 
American Pie Company, 2018. 187 s

Opskrifter på amerikanske søde 
tærter. Tærterne er inddelt i 
"Spring & summer fruit pies", 
"Cream & citrus pies", "Autumn 
& winter pies", "Nut & custard 
pies" samt "No-bake & frozen 
pies".

64.14

Spis dig uden om  
type 2-diabetes med Sense

Politiken, 2018. 233 s

81 opskrifter på nemme og 
velsmagende retter, der sikrer 
mæthed og et stabilt blodsuk-
ker, baseret på kostredskabet 
Sense.

64.15

Mathiasen, Nadia

Flere kødfrie dage
Strandberg, 2018. 189 s

Opskrifter på 52 kødfrie hoved-
retter, der tager udgangspunkt i 
sæsonens grøntsager.

64.17

Bennorth, Githa

Sanke 
Muusmann, 2018 ,217 s

Kogebogen indledes med infor-
mation om hvad, hvor og hvor-

når man kan sanke. Derefter 
kommer opskrifter på bl.a. sau-
cer, salater, brød, hovedretter 
og desserter.

64.17

Det' helt vildt - rådyr
A5, 2018. 166 s

Kogebog med udelukkende 
råvildt på menuen. Alle kødstyk-
ker på dyret bruges, og hånd-
tering i køkkenet, udskæring og 
tilberedning beskrives.

64.17

Sund med kakao i maden
Muusmann, 2018. 216 s

En sundheds-kogebog, der dels 
giver en indføring i kakaoens 
sundhedsvirkninger, historie 
og dyrkning og dels forslag til 
mange forskellige typer retter 
og bagværk med kakao.

64.17

Ungstrup, Allan Ømand

Bacon 
Baconista, 2018. 320 s

Om bacon i vid forstand: som 
råvare, smagsoplevelse af for-
skellige slags bacon, metoder 
til røgning, saltning og modning 
samt en lang række opskrifter.

66.83

Det perfekte match
Curryinahurry ApS, 2018. 135 s

Beskrivelse af 27 forskellige 
vine og tilhørende eksempler på 
opskrifter på mad, der bringer 
vinens særlige træk frem. Med 
både klassiske og mere uorto-
dokse matches - fra thailandsk 
curry til bøffer og grillmad samt 
syrlige desserter.

Sy & strik

64.64

Broe Nielsen, Sandie

Klassisk køkkenstrik
Klematis, 2018. 46 s

29 strikkeopskrifter på klude, 
grydelapper, håndklæder, 
viskestykker og varmere til 
kaffekanden i klassiske pastel-
farver, og med mønstre, der har 
kendetegnet køkkenstrik siden 
oldemors tid . Opskrifterne er 
enkle med både diagram og 
forklaring.
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64.64

Kaae, Charlotte

Farverig babystrik
By Kaae, 2018. 46 s

Farverig 1950'er-inspireret 
babystrik til 0-2-årige. 6 strikke-
opskrifter til bl.a. sparkebukser, 
vest og sommerdragt.

64.64

Marchant, Nancy

Bladmønstre i 
tofarvet patent
Turbine, 2018. 103 s

8 strikkeopskrifter med strikke-
teknikken dobbeltpatent: hals-
tørklæder, halsrør og et enkelt 
hårbånd.

64.64

Marchant, Nancy

Multipatent
Turbine, 2018. 180 s

Strikkebog med beskrivelse af 
hvad multipatent er og hvordan 

det strikkes - for den erfarne 
strikker. Indeholder 90 mønstre 
uden ret- og vrangside samt 8 
opskrifter på tørklæder, halsrør 
og tæpper.

64.65

Abbondio, Sarah

Hæklede sukkulenter
Klematis, 2018,  48 s

15 opskrifter på hæklede sukku-
lenter, som kan pynte i vindues-
karmen eller rundt om i huset, 
men som hverken stikker eller 
skal vandes.

64.65

Klarbæk, Karen Predbjørn

Karen Klarbæks  
hæklede tæpper

Karen Klarbæk, 2018. 96 s

Opskrifter på 10 enkle tæpper, 
bl.a. babytæpper, blomstertæp-
per, zig-zag tæpper og granny 
square tæpper, med tydelige 
trin for trin vejledninger.

64.65

Sangild, Sidsel

Hækletøj
Sangild, 2018. 94 s

10 hækleopskrifter på tøj til 
kvinder i str. xs til 2xl.

79.32

Pierce, Val

Strik en bamse 
Legind, 2018 . 159 s

Opskrifter på 15 strikkede bam-
ser med hver deres personlig-
hed. Bamserne varierer med 
forskelligt tilbehør, men har 
alle samme størrelse, så man 
kan bytte om på tøjet og klæde 
dem ud på nye måder. Strik 
bl.a. en sømand, balletdanser, 
bjørneunge, surfer, landmand 
og prinsesse.

Hobby & fritid

33.21

Karbo, Michael B.

Investering - lær det selv
mellemgaard, 2018. 167 s

Gode råd hvordan du investerer 
din opsparing eller frie midler.

63.9

Dahl, Ib Ivar

Håndbog for fritidsfiskere
Dansk Amatørfiskerforening, 2018. 160 s

Efter en grundig fremstilling af 
dansk fiskeris historie fra oldtid 
til nutid, beskrives egnede båd-
typer, bådudstyr, knob og stik, 
ruser og garn, valg af fiskeplad-
ser og redskabernes sætning, 
søkort og søfartsregler, sikker-
hed til søs, fiskerietik, m.m.
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64.2

Bryllup 
People'sPress, 2018. 187 s

Inspiration til alt fra budget-
lægning, gæsteliste, tidsplaner, 
invitationer, ringe, location og 
meget mere.

66.83

Hoff, Annette

Den danske vinhistorie
Den Gamle By, 2018. 415 s

Beskrivelse af danskernes vin- 
og drikkekultur, fra middelalde-
rens første regler om udskænk-
ning af vin, frem til nutidens 
vinsmagningskurser, vinrejser, 
apps og danske vingårde.

76.9

Godsk, Sune B.

Perlekunst
Fritid, 2018. 236 s 

Skab fantasifulde perleformer 
og få idéer til brug af perlepla-
der i nye og sjove sammen-
hænge. Med 30 mønstre bliver 
man guidet igennem forskellige 
3D-perleteknikker, hvor perle-
pladerne bliver klikket, flettet 
og bøjet på kryds og tværs.

79.37

Meulengracht, Pia Iskov

Sangkuffert  
- hæklerier til børnesange

Klematis, 2018. 47 s

14 Opskrifter på hæklede dyr, 
en kage og en frugt, der alle 
hører til en kendt, dansk børne-
sang. Sangene er fx "Der bor en 
bager", "Lille Peter edderkop" 
og "Se den lille kattekilling".

Sport

79.609

Trangbæk, Else

Olympiske kvinder
Syddansk Universitetsforlag, 2018. 206 s

På baggrund af interview med 
danske kvinder, som har delta-
get ved de olympiske lege fra 
1924 og frem til 2018, belyses 

den udvikling, der har været for 
kvinder inden for eliteport, og 
hvordan topsport har medvirket 
til at ændre normen for kvinde-
lighed og kvindeliv.

79.66

Sagan, Peter

Min verden
Turbine, 2018. 264 s

Peter Sagan (f. 1990) har som 
den eneste nogensinde vundet 
VM i landevejscykling tre gange 
i træk. Med de tre mesterskaber 
i 2015, 2016 og 2017 som omdrej-
ningspunkt fortæller han om sin 
opvækst, familielivet, trænin-
gen og de store sejre.

79.71

Harborg, Jesper

Fodbold, storpolitik  
og røverhistorier

Historia, 2018. 145 s

Kom med både på grønsværen 
og i begivenhederne omkring 
verdensmesterskabet i fodbold 
gennem 21 slutrunder fra 1930-
2018.

Livsstil

64

Johnson, Bea

Zero waste
Klim, 2018. 296 s

Om hvordan man med de fem 
zero waste principper: afvis, 
reducer, genbrug, genanvend og 
råd - kan reducere sit forbruget 
og skære ned på affaldsmæng-
den m.m. Gennemgang af 
hjemmets rum og sfærer i det 
moderne menneskeliv med for-
slag til bæredygtig livstil.
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99.4 Aldahl, Lindy

Aldahl, Lindy 

Husk lige hyggen
Politiken, 2018. 191 s

Lindy Aldahl (f. 1976) fortæl-
ler om sin private historie, der 
starter med optakten til tv-
programmet "Rigtige mænd" 
og hvad der fik ham i gang med 
livsstilsændringen - med løben-
de råd om træning og sundhed 
samt om "at komme i gang".

Krop & velvære

30.177

100 myter om sex
FADL, 2018. 286 s

Om de mere eller mindre sande 
myter, der florerer om sex.

61.23

Fra ende til anden
FADL, 2018. 274 s

Værktøjer til at identificere affø-
ringsproblemer, råd til behand-
ling af diarré, forstoppelse, 
tarmluft og ufrivillig afføring.

Sundhed  
& behandling

61.36

Fruensgaard, Lisbeth

Kuren mod stress 
Turbine, 2018. 226 s

Om hvad stress er, hvordan vi 
påvirkes af stress og om hvilke 
faktorer på såvel det samfunds-
mæssige, arbejdsmæssige og 
personlige plan, der er med til 
at skabe stress. Med angivelse 
af fire trin som fører til et liv 
uden stress.

61.549

Læby, David

Følelsernes healing
Turbine, 2018. 224 s

Med udgangspunkt i syv grund-
følelser frygt, chok, vrede, sorg, 
bekymring, angst og nervøsitet 
forklares hvordan man kan 
forløse disse og energimæssigt 
beslægtede følelser med lette 
bank på akupunkturpunkter. 
Med forslag til healing med 
krystaller, æteriske olier, føde-
varer, aktiviteter, samt chakra-
healing.

61.55

Cuculiza, Maria

Sandhederne om  
medicinsk cannabis

Medicinske Tidsskrifter, 2018. 261 s

Et samlet overblik over den 
dokumenterede viden kontra 
anekdoterne om cannabis til 
medicinsk brug, og den debat 

mellem læger og patienter can-
nabissen har affødt.

61.641

Demensdetektiven  
finder spor!

Legimus, 2018. 131 s

Forfatterne har fokus på både 
faglig viden om demens som 
sygdom og på, hvordan man 
tackler de følelser, der hører 
med. Hvordan kan man som 
demensramt og pårørende 
håndtere den ramtes svigtende 
hukommelse, og hvilke metoder 
kan man som fagprofessionel 
benytte sig af for at forstå den 
dementramte.
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Musik & film

77.91

Saks, Hans-Erik

The julekalender book
People'sPress, 2018. 188 s

Historien om den legendariske 
TV 2-julekalender "The jule-
kalender" fortalt af instruktør 
og producer Hans-Erik Saks (f. 
1956).

99.4 Beyoncé

Roberts, Chris

Beyoncégrafika
Klim, 2018. 256 s

Om sangerinden og aktivisten 
Beyoncé (f. 1981) fra hendes 
debut i showbusiness som 
8-årig, til tiden i pigegruppen 
Destinys Child og den efterføl-
gende solokarriere.

99.4 Fogh Andersen, Stig

Fogh Andersen, Stig

Aldrig en kedelig tone!
Olufsen, 2018. 298 s

Operasanger Stig Fogh 
Andersen (f. 1950) fortæller løst 
og fast fra sin mangeårige kar-
riere som sanger i både ind- og 
udland.

99.4 Wold, Susse

Wold, Susse

Bevægelse
Politiken, 2018. 295 s

Skuespilleren Susse Wold (f. 
1938) fortæller i 22 essayistiske 
afsnit om begivenheder i sit liv, 
f.eks. et hussalg, en vens selv-
mord, livet på kostskole og slan-
kegurubesøg i Schweiz samt 
rejsebeskrivelser fra eksotiske 
destinationer.

Kunst & design

76.6

Holmsted Olesen, Christian

Den danske stol
Designmuseum Danmark, 2018. 335 s

Visuel guide der præsenterer 
113 primært danske stole af 
designere som bl.a. Klint, Koch, 
Wegner, Juhl og Kjærholm. 
Viser med fotos, tegninger og 
beskrivelser hvordan danske 
stole bygger på historiske 
møbeltyper.

99.4 Juhl, Finn

Bundegaard, Christian

Finn Juhl
Strandberg, 2018. 271 s

Finn Juhl (1912-1989) er aner-
kendt som en af vore bedste 
møbelarkitekter. Det var oprin-
deligt kunsten, der interessere-
de ham, og som møbeldesigner 
fastholdt han det skulpturelle 

som væsentligt. Bogen giver en 
omfattende beskrivelse af Juhl 
og hans værk. Med værkforteg-
nelse.

99.4 Tuxen, L.

Tuxen - de kongelige billeder
Frydenlund, 2018. 249 s

Introduktion til den danske 
maler Laurits Tuxens (1853-1927) 
liv og værk med fokus på de 
over 40 år, hvor han var en af 
Europas førende hofmalere. 
Med gengivelser af en række af 
Tuxens kongelige portrætter og 
malerier fra de engelske, russi-
ske, danske og græske hoffer.

Historie

62.65

Atlantvolden i Nordjylland
Museum Thy, 2018. 320 s

Bind 1: Hitlers krig og befæstningen af 
Nordjylland

Bind 2: Mennesker og efterliv

Værk der bl.a. fortæller om 
Atlantvoldens militærhistorie, 
og desuden har fokus på anlæg-
gets betydning for de enkelte 
egne og eftertidens syn på de 
grå betonbunkere.
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66.83

Tamm, Ditlev

De klogeste og de skarpeste
Gyldendal, 2018. 533 s

Historien om Carlsberg fra 
grundlæggelsen i 1847 og 
om hvordan J.C. Jacobsen og 
senere sønnen Carl Jacobsen 
overdrog deres bryggerier til 
Carlsbergfondet frem til i dag, 
hvor Carlsberg har udviklet sig 
fra et regionalt bryggeri til et af 
verdens største bryggerier.

90.87

Kjersgaard Nielsen, Torben

Dannebrog
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 100 s

En bog om det danske flag 
Dannebrogs historie - hvordan 
flaget er blevet brugt fra fald fra 
himlen i Estland til den aktuelle 
debat om at være dansk.

91.43

Makedonien  
- Europas første stormagt

Aarhus Universitetsforlag, 2018. 329 s

En blanding af en samlet make-
donsk historie og arkæologisk 
rejsefører med fokus på områ-
dets storhedstid i 300-tallet f.Kr.

96.2

Christensen, Lars

Svenskekrigene 1657-60
Kristeligt Dagblad, 2018. 624 s

Detaljerig historisk gennem-
gang af Svenskekrigene og ver-
den omkring dem, med fokus på 
de almindelige borgere og det 
de blev udsat for.

96.72

De danske ministerier  
1972-1993

Gad, 2018. 674 s

Del 2 : Poul Schlüters tid 1982-1993

Om to af efterkrigstidens mest 
markante statsministerskik-
kelser, Anker Jørgensen og Poul 
Schlüter, og deres regeringer.

99.4 Victoria, dronning af 

Storbritannien

Baird, Julia

Victoria 
Kristeligt Dagblad, 2018. 713 s

Mangefacetteret portræt af 
dronning Victoria (1819-1901), 
der blev dronning som 18-årig 
og som dedikeret overhoved for 
Det Britiske Imperium forblev 
på tronen i 63 år.

Apple, windows & 
sociale medier 

30.11

Meier Sørensen, Bent

Skærmens magi 
Kristeligt Dagblad, 2018. 254 s

Et kritisk og polemisk blik på 
vores brug af skærme ud fra et 
eksistentielt synspunkt: Hvad er 
mennesket bag skærmen blevet 
til? Hvilken kultur ønsker vi at 
styrke og videregive til kom-
mende generationer? Hvilket liv 
ønsker vi egentlig at leve?
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FILM

Nordiske film 

Hjertestart
41Shadows, 2018. 102 min.

Kjetil bliver alene med sin 
6-årige adoptivsøn, Daniel, 
efter at hans kone omkommer i 
et biluheld. Kjetil har svært ved 
at udfylde rollen som enefor-
sørger og beslutter at rejse til 
Colombia med Daniel for at fin-
de drengens biologiske familie.

Utøya 22. juli
Nordisk Film, 2018. 92 min.

Den unge Kaja og hendes søster 
Emilie er på sommerlejr på øen 
Utøya. Alt er fredeligt da der 
pludseligt høres skud. Hvem er 
det der skyder og hvordan skal 
Kaja finde sin søster i forvir-
ringen?

Udenlandske film 

Beast
Angel, 2018. 107 min.

27-årige Molly bor stadig 
hjemme. En dag møder hun den 
vilde og frie Pascal og forelsket 
og lykkelig løsriver hun sig fra 
familien. Men alt vendes på 
hovedet, da Pascal bliver ankla-
get for at stå bag en række 
brutale voldtægter, bortførelser 
og mord.

Book club
Nordisk Film, 2018. 99 min.

Diane, Carol, Sharon og Vivian 
har kendt hinanden i mere end 
30 år og mødes hver måned til 
bogklub. Men valget af "Fifty 
Shades of Grey" får det dem 
alle fire til at se på deres liv 
med andre øjne og det starter 
en lavine af sex, kærlighed og 
romantik.

The daughter
41Shadows, 2018. 96 min.

Savværksejerens søn vender 
hjem til sin fars bryllup og 
opdager en godt skjult hem-
melighed. Det får tragiske 
konsekvenser for unge Hedvig 
og hendes familie. Filmen er 
en moderne version af Henril 
Ibsens skuespil "Vildanden", 
fortalt i nordic noir-stil.

Don't worry, he won't 
get far on foot
Scanbox Entertainment Denmark, 2018. 
110 min.

Autentisk historie om sati-
retegneren John Callahan 
(f. 1951), der efter en ulykke 
ender i kørestol. Han er dybt 
alkoholiseret, og livet som 
handikappet øger kun hans 
selvmedlidenhed og tørst. Men 
så begynder han at lave satire-
tegninger med en sort humo-

ristisk vinkel på livets rådne 
situationer.

Farvel til Tyskland
Angel, 2018. 102 min.

Jøden David Bermann fra 
Frankfurt har overlevet kz-lej-
ren. I 1946 er han tilbage i hjem-
byen og starter en forretning, 
hvor der skal tjenes penge nok 
til at medarbejderne kan rejse 
til Amerika. David forhøres af de 
allieredes efterretningstjeneste, 
da han er mistænkt for at have 
kollaboreret med SS.
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Mamma mia! here  
we go again

Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. 114 min.

Som ung rejser Donna ud i ver-
den for at finde sig selv, ople-
velser og kærligheden og ender 
med et hotel på øen Kalokairi. 
Mange år senere er Donna gået 
bort og har efterladt sin datter 
med ansvaret for hotellet, hel-
digvis får hun hjælp af venner 
og familie.

Patriarken
Øst for Paradis, 2018. 103 min.

Mahana-familien er stolte 
maori-fåreklippere og styres 
med hård hånd af den aldrende 
patriark Tamihana, som har 
grundlagt familiens succes. 
Men Simeon på 14 år starter et 
lille "oprør" mod sin bedstefar 
Tamihana.

Sicario 2 – soldado
Nordisk Film, 2018. 117 min.

Mexicanske narkokarteller 
smugler selvmordsterrorister 
over grænsen til USA. For 
at dæmme op for dette, og 
komme kartellerne til livs, må 
FBI give agenten Matt Graver 
helt frie hænder til at gøre hvad 
der skal til.

SPIL

Battlefield V.  
EA, 2018. PS4

Shooter. Oplev krigens rædsler 
under 2. verdenskrig fra helt nye 
vinkler, hvor du også kan påvir-
ke krigens gang i store online-
slag med op til 64 spillere på 
samme tid, eller spille særlige 
"War stories" i singleplayer.

The Council
Bigben Interactive, 2018 Complete 
edition. PS4

Adventurespil. Året er 1793. 
Du er Louis de Richet, med-
lem af The Golden Order - en 
fiktiv hemmelig organisation, 
der opsøger okkulte objekter. 
Omfatter de fire første episoder 
af The Council, som er udkom-
met mellem marts og septem-
ber i 2018 samt giver adgang til 
download af epiode 5.

Darksiders III
THQ Nordic, 2018. PS4

Actionspil. The Charred Council 
sender Fury, War og Death's 
søster, til Jorden i jagt på de syv 
dødssynder. I en åben verden 
skal Fury udforske sine omgivel-
ser, jagte og besejre dødssynder 
og samle de dødes sjæle for 
selv at blive stærkere.

Hellblade - Senua's sacrifice
505 Games, 2018. PS4

Actionspil. Adventurespil. Senua 
rejser til Helheim for at redde 
sin elskedes sjæl fra Hel. Man 
skal løse gåder for at finde 
igennem de enkelte baner, og 
kæmpe mod forvrængede udga-
ver af nordiske krigere og frem 
for alt holde den hallucinerende 
og skrøbelige Senua i live.

Hitman 2
Warner Bros. Entertainment, 2018. PS4

Actionspil. Agent 47 er på jagt 
efter den mystiske Shadow 
Client og sporene leder ham 
hele verden rundt. Shadow 
Clients løjtnanter bliver, en efter 
en, fundet og likvideret men det 
endelige opgør venter forude - 
eller gør det?
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Jagged alliance - rage!
Vienna, THQ Nordic, 2018. Xbox One

Strategispil. Dit hold af lejesol-
dater er strandet på en ø fyldt 
med soldater og en aldeles van-
vittig narko-baron, og det er op 
til dig at få dem levende derfra.

Just cause 4
Square Enix, 2018 PS4

Actionspil. Adventurespil. Den 
kompromisløse actionhelt Rico 
Rodriquez er tilbage. Denne 
gang er han oppe mod Black 
Hand, en gruppe af brutale 
lejesoldater, som undertrykker 
lokalbefolkningen i det fiktive 
land Solis.

Spider-man
Sony Interactive Entertainment Europe, 
2018. PS4

Actionspil. Adventurespil. Her 
har du rollen som Marvel-
superhelten Spider-man, der 
tager kampen op mod blandt 
andre Wilson Fisk, New Yorks 
gangsterboss nummer 1, samt 
en række af superskurke fra 
Marvel-universet. Mød fx 
Electro, Rhino og Tombstone.
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