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BØGER

Danske romaner

Eriksen, Jens-Martin

Helter Skelter 
Gyldendal, 2019. 407 s

Dobbeltagenten, Torsten 
Vahlgren, er en del af et 
internationalt terrornetværk, 
som lykkedes med angreb i 
Vesteuropa og Danmark. Det 
betyder, at Danmark bliver en 
regulær kampzone, med bor-
gerkrige som følger i kølvandet 
på terrorangrebene.

Grymer, Claus

Det tabte guld
Eksistensen, 2019. 141 s

På dagen for deres guldbryllup 
mødes et tidligere ægtepar i et 
sommerhus for - trods alt - at 
markere dagen. Her får de talt 
om alt det, de ikke var gode til 
at tale om, mens de var gift.

Hesselholdt, Christina

Virginia is for lovers 
Rosinante, 2019. 188 s

På et skelet af virkelighed 
fortælles historien om det 
grusomme mord på Derek og 
Nancy Haysom i Virginia i 1985.

Langballe, Amalie

Forsvindingsnumre
Lindhardt og Ringhof, 2019. 214 s

Agnes har mistet sin mor og 
har derefter svært ved overho-
vedet at finde noget som helst.

Lassen, Linda

Tysklandsarbejderen 
Frederiks valg 

Hovedland, 2019. 366 s

Frederik vokser op på Als i 
starten af 1900-tallet. Han 
forelsker sig i Maren, og de får 
4 børn sammen. Men under 
2. verdenskrig tager Frederik 
til Tyskland for at arbejde og 
søger varme hos en kvinde, 
som bliver gravid.

Munkholm Jensen, Jacob

Sidste båd fra Disko
Brændpunkt, 2019. 196 s

Baseret på en sand historie 
hører vi fortællingen om male-
ren Busses rejse fra Danmark 
til Grønland i 1957, og hans 
oplevelser med det nye land. 
Oplevelser der ændrer hans liv 
for altid.

Månsson, Tina

Hestehullerne 
Gyldendal, 2019. 172 s

Skæbnetung kollektivroman 
om en gruppe mennesker på 
Næsset, som er viklet ind i 
hinandens liv, med døden og 
tab som allestedsnærværende 
følgesvend.

Digte

Zeuthen, Nikolaj

Viceværtsdigte
Rosinante, 2019. 77 s

Som nyansat vicevært i den 
andelsforening forfatteren selv 
bor i, beskrives dagligdagen 
med opgaver, udfordringer og 
projekter. Forholdet til flere af 
de andre beboere i foreningen 
samt tidligere arbejdspladser 
og kolleger behandles også.

Nordiske romaner

Swärd, Anne

Vera 
Gyldendal, 2018. 350 s

I 1945 ankommer 17-årige 
Sandrine til Sverige langt 
fra krigens mørke i Frankrig. 
Hendes eneste bagage er 
hendes ufødte barn og en hem-
melighed.

Udenlandske romaner

Allnutt, Luke

Vi ejer himlen
Gad, 2019. 382 s

Rob Coates er en tilfreds mand. 
Han har kone, søn og et dejligt 
hus i London. Men da søn-
nen Jack bliver alvorligt syg af 
kræft, trækker det tæppet væk 
under familien, og livets skrø-
belighed viser sig for ham.
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Batuman, Elif

Idioten
C&K, 2019. 441 s

Året er 1995. Selin er lige star-
tet på Harvard University hvor 
hun studerer litteratur. Vi følger 
hende mens hun navigerer gen-
nem studietiden med alt hvad 
det indbefatter.

Benjamin, Chloe

De udødelige
Politiken, 2019. 341 s

Fire søskende opsøger en spå-
kone, da de er henholdsvis 7, 9, 
11 og 13 år. Spåkonen kan for-
udsige folks dødsdag. Vi følger 
børnenes liv hver især, frem 
til dødsdagen som spåkonen 
forudsagde.

Berg, Elizabeth

Historien om Arthur Truluv
Cicero, 2019. 287 s

85-årige Arthur tager hver 
dag bussen til kirkegården for 
at besøge sin afdøde, højtel-
skede hustru. Her møder han 
ofte Maddy på 17, som flygter 
derhen for at undgå sine jævn-
aldrende. Et venskab opstår 
mellem to ensomme.

Delius, Friedrich Christian

Vinduesplads til Mogadishu 
Hovedland, 2019. 224 s

Den 30-årige Andrea Boländer 
er på vej hjem fra ferie, da hen-
des Lufthansa fly, Landshut, i 
1977 kapres af fire palæstinen-
siske terrorister med tilknyt-
ning til Rote Armee Fraktion 
og flyves til ørkenen ved 
Mogadishu.

Hein, Christoph

Lykkebarn med far
Gyldendal, 2019. 488 s

Konstantin har hele sit liv 
kæmpet for at gøre sig fri 
af sin fortid, hvor faderen er 
dømt nazistisk krigsforbryder, 
men hverken navneskifte eller 
en tur i fremmedlegionen har 
gjort ham helt fri. Hans liv 
spejler sig i 60 år af Tysklands 
historie.

Köhlmeier, Michael

Pigen med fingerbøllet
BF, 2019. 126 s

En 6-årig pige efterlades midt 
i en vesttysk storby. Hun ken-
der ikke det sprog der tales 
omkring hende, men møder to 
drenge, hvoraf den ene taler 
hendes sprog. Vi følger deres 
kamp for overlevelse, for at 
stille sulten, forsvare sig mod 
kulden og gøre sig usynlige for 
myndighederne.

Laroui, Fouad

De nøgne statuer 
Arvids, 2019. 107 s

Fatima, der førhen læste litte-
ratur på universitet i Bruxelles, 
helliger sig sin specielle hævn 
over de undertrykkende mus-
limske mænds tingsliggørelse 

af kvinder. Hendes plan går dog 
langtfra som planlagt.

Pamuk, Orhan

Den rødhårede kvinde
Gyldendal, 2019. 254 s

Den 16-årige dreng Cem hyres 
som brøndgraver nær Istanbul 
i 1980'erne. Et stort svigt og 
en kærlighedsaffære, trækker 
skæbnetråde langt frem i tiden. 
En lignelse om traditioner og 
modernitet, om øst og vest, om 
familie og kærlighed, over en 
30 årig periode i Tyrkiet.

Ryan, Donal

Fra et smult og stille hav
Jensen & Dalgaard, 2019. 207 s

Tre mænd, tre meget forskel-
lige liv, der ved et tilfælde 
væves ind i hinanden. Farouk 
er traumatiseret bådflygtning 
fra Syrien. Lampy plages af 
spørgsmål om sin ukendte far 
og en hjerteknusende kæreste-
sorg. John ønsker syndsforla-
delse for et langt livs synder.
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Schermer, Marijke

Fortielsen 
Grif, 2019. 181 s

Emilia blev voldtaget få dage 
efter hun mødte sin mand, men 
fortæller det aldrig. Flere år 
efter dukker traumerne op, og 
hendes ægteskab sættes under 
pres. Kan man leve med så stor 
en fortielse for sin elskede?

Weidermann, Volker

Oostende 1936
Turbine, 2019. 194 s

En række prominente forfat-
tere og kunstnere befinder 
sig i sommeren 1936 i byen 
Oostende. Her er de i exil fra 
den katastrofe, der udfolder 
sig fra Tyskland. Med Stefan 
Zweig og Joseph Roth i cen-
trum, udfoldes en historie om 
venskab og fortabelse og pas-
sioneret kærlighed.

Westover, Tara

Oplyst 
Lindhardt og Ringhof, 2019. 380 s

Erindringsroman. Tara vokser 
op i Buck's Peak, Idaho, med 
fanatisk religiøse forældre og 
en voldelig bror. Da hun som 
17-årig starter på Brigham 
Young University, er det første 
gang hun befinder sig i et klas-
selokale.

Kærlighed  
& underholdning

Alderton, Dolly

Alt hvad jeg ved  
om kærlighed

Hr. Ferdinand, 2019. 329 s

Dolly Alderton fortæller ærligt 
om hvordan hun gang på gang 
forelsker sig i de forkerte, om 
alle de fantastiske og farverige 
veninder hun møder, men også 
om spiseforstyrrelsen, rodløs-
heden og ensomheden, det 
manglende selvværd og frygten 
for at se sig selv, som den hun 
virkelig er.

Davidsson, Camilla

Under mælkevejens stjerner 
Palatium Books, 2019. 283 s

Da karrierekvinden Emma svig-
tes af sin store kærlighed Eric, 

vælger hun at opsige sit job og 
tage på pilgrimsvandring på 
Caminoen.

Duran, Meredith

En farlig handel
Pretty Ink, 2019. 373 s

Lilah Marshall er fast besluttet 
på at skabe sit et godt liv på 
trods af sin blakkede opvækst, 
men så møder hun Viscount 
Christian Stratton, som har 
brug for hendes hjælp i en lys-
sky affære.

Green, Giselle

Kære far 
Palatium, 2019. 438 s

Nate, Jenna og Adam; 3 ulyk-
kelige mennesker med et 
fælles ønske om kærlighed 
og omsorg, finder hinanden 
ved tilfældighedernes spil. 

Undervejs spænder forviklinger 
og fortielser ben for deres rela-
tion, men et ægte ønske om at 
finde lykken leder dem tilbage 
på rette spor.

Harlow, Melanie

Da jeg faldt
Flamingo, 2019. 291 s

Jack er slet ikke Margots type. 
Han er vranten, i sorg over sin 
afdøde kone og vil bare have sit 
lille familielandbrug i fred. Men 
da Margot bliver hyret til at 
promovere gården, kan ingen 
af dem styre tiltrækningen 
mellem dem.

Heywood, Carey

Halve sandheder
Palatium, 2019. 275 s

Den populære modeblogger 
Lindsay Palmer vælter sig i 
likes og beundrende kommen-
tarer på de sociale medier. I 
virkeligheden er hun både men-
neskesky og overvægtig, men 
nu skal det være slut.
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Kennedy, Elle

Bliv her 
Flamingo, 2019. 301 s

Canadiske Hailey er sikker på, 
at hendes anonyme yndlings-
klient er den berømte ishockey-
spiller Matt Eriksson. En dag 
bliver hun nødt til at levere en 
tjeneste personligt og hun bli-
ver ikke skuffet.

Tolusso, Mary B.

Distancekunsten
Wunderbuch, 2018. 123 s

På en elitær kostskole i 
Norditalien for rige familier 
følger man de unge elevers 
erfaringer med hinanden, kær-
ligheden og det voksenliv, der 
venter. Men voksenlivet har 
svært ved at leve op til ung-
dommens forventninger.

Familie- og  
slægtsromaner

Archer, Jeffrey

Men der kommer en time
Lindhardt & Ringhof, 2019. 479 s

Mens den kolde krig raser i 
Europa er familierne Barrington 
og Clifton endnu engang ude i 
stormvejr. Et kærlighedseven-
tyr får fatale følger for både 
Giles og hans nevø mens både 

Emma og Harry må kæmpe for 
det de tror på.

Jessen, Anna Elisabeth

Om hundrede år
Rosinante, 2019. 414 s

En stor familiehistorie fortalt 
fra skiftende perspektiver i 
hundrede nedslag - et for hvert 
år fra 1914 til 2014.

Juul Clausen, Erik

Enkerne på bajonetmøllen
Bind 3 : Slægtninge draget med i to 

verdenskrige : to familiers liv i krig 

og fred fra 1915-1945

Palatium, 2018. 410 s

Vi følger nu familiernes liv i lys 
og skygge i perioden fra 1915-
1945 og dermed også under 
de dramatiske indflydelser fra 
både 1. og 2. verdenskrig.

Mazzucco, Melania G.

Vita
Palomar, 2019. 527 s

I 1903 ankommer Diamante på 
12 og hans kusine Vita på 9 med 
en båd til Amerika. Hendes far 
har sendt bud efter dem, og nu 
venter et frygtindgydende liv i 
New Yorks immigrantmiljø.

Sølberg, Patrick

Alt nu
Byens, 2018. 293 s

Familiehistorie fortalt gennem 
tre generationer med tråde til 
Holocaust, BZ-miljøet i 80'er-
nes Berlin, frem til hovedperso-
nen Halfdans forsøg på at finde 
sig selv og sin familie på en 
rejse gennem Europa til Athen.

Spænding

Child, Lee

Døden nær
Jentas, 2018. 447 s

Ved et uheldigt tilfælde bliver 
Jack Reacher kidnappet på åben 
gade sammen med en ung 
kvinde, der er kidnappernes 
egentlige mål. Hvilke planer har 
de for hende og hvem er hun?

George, Elizabeth

En lille ond handling
HarperCollins Nordic, 2018. 681 s

Barbara Havers fra Scotland 
Yard sætter sin karriere på spil 
for at hjælpe sin nabo, hvis lille 
datter bliver bortført i Italien. 
Havers overordnede, kriminal-
kommissær Thomas Lynley, 
rejser til Italien for at finde 
pigen og bliver der involveret i 
en speget sag.
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Gerritsen, Tess

Gravkammeret
Jentas, 2019. 335 s

Fundet af en mumie under 
Crispin Museum i Boston, 
får stor mediebevågenhed. 
Desværre viser det sig at det 
mumificerede lig er af nyere 
dato. Drabsefterforsker Jane 
Rizolli og retsmediciner Laura 
Isles må handle hurtigt, før 
endnu en kvinde ender som 
mumie.

Hannah, Sophie

Mysteriet om de tre kvarte
Saga, 2018. 384 s

Fire tilfældige mennesker får 
brev fra Hercule Poirot, der 
anklager dem hver især for 
mordet på Barnabas Pandy. 
Eneste hage er dog, at Poirot 
aldrig har sendt brevene, og 
er der i det hele taget blevet 
begået et mord?

Hurwitz, Gregg

Orphan X - det fjerde bud
More Inside, 2018. 427 s

Evan Smoak blev som dreng 
adopteret fra et børnehjem af 
en hemmelig organisation og er 
trænet til at kunne klare enhver 
situation og udfordring. Nu 
bestemmer han selv over sit liv 

som han dedikerer til at hjælpe 
dem ingen andre kan.

Phillips, Gin

Vilde dyr
Hr. Ferdinand, 2018. 260 s

Joan har taget sin fire-årige søn 
Lincoln med i zoologisk have, 
men på vej ud opdager de, at 
et masseskyderi er i gang og 
foran dem ligger flere dræbte. 
Joan må flygte tilbage ind i 
haven med Lincoln på armen, 
og de næste timer kæmper hun 
indædt for deres overlevelse.

Vaughan, Sarah

Skandalens anatomi 
Hr. Ferdinand, 2019. 318 s

Juniorminister James 
Whitehouse bliver anklaget 
for voldtægt og anklager Kate 
Woodcroft vil gøre sit ypperste 

for at få manden dømt, hun 
har nemlig sit eget opgør at 
gøre op.

Dansk spænding

Bertelsen, Iben

Kritisk masse 
Ørnens Forlag, 2019. 425 s

Året er 2020 og København 
lider under en voldsom hede-
bølge. Brix og Kvist kæmper 
på flere fronter for både 
Abacusgruppen, BlackStar og 
en mystisk snigskytte driver 
gæk med den danske politi-
styrke.

Brun, Henrik

Operation nyttige idioter
People'sPress, 2019. 330 s

Selma Brink er tidligere top tv-
reporter og har, efter hun stop-
pede, i det skjulte uddannet sig 
til indhenter for PET, hvor hun 
optrevler komplicerede sager. 
Hun får brug for al sin træning, 
da den kvindelige flygtninge-
aktivist Malin Østerlund findes 
myrdet i Flensborg.

Hastrup, Julie

Blodspor
Politiken, 2018. 444 s

Et ægtepar og deres to voksne 
børn findes skuddræbt i deres 
hus i Birkerød, og politiet er på 
bar bund over hvad en så helt 
almindelig familie har gjort for 
at fortjene sådan en voldsom 
død.

Melander, Jakob

Fjenden iblandt os 
People'sPress, 2019. 397 s

Lars Winkler efterforsker dra-
bet på en lille pige i et socialt 
boligbyggeri, der snart bliver 
skueplads for voldsomme poli-
tiske interesser og selvtægts-
forsøg.
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Mogensen, Helle

Havunger 
People'sPress, 2019. 252 s

En Anne Lebæk-krimi

Liget af en kvinde skyller op på 
stranden i en lille by på vestky-
sten, og psykolog Anne Lebæk 
vikles ind i sagen. Offeret var 
hendes klient, og hun ved, at 
kvinden aldrig ville komme tæt 
på havet frivilligt.

Monteau, Marianne

Satans yngel 
Many Minutes, 2019. 439 s

Politiassistent Lucy Kiehl sæt-
tes til at efterforske 3 perso-
ners forsvinden. Alle er hospi-
talsansatte, og Lucy tænker 
snart i andre baner, da politiet 
modtager et trusselsbrev.

Vincentz, Helle

Søster min
People'sPress, 2019. 367 s

Antropologen Sofie Munk sæt-
tes til at opklare en sag om 
fusk med medicinske forsøg. 
Men hendes efterforskning 
afslører værre ting end blot 
fusk. Nogle vil nemlig gøre alt 
for at fjerne alle forhindringer.

Wolf, Inger

Sorger
People'sPress, 2019. 364 s

Den lille jyske by Fjelstervang 
rystes, da en brand i en villa 
viser sig at være en mordbrand. 
Brandefterforskeren Klara 
bliver kaldt til byen og indser 
hurtigt, at det er en pyroman 
der er på spil i den lille by.

Nordisk spænding

Bengtsdotter, Lina

Francesca 
People'sPress, 2019. 376 s

Kriminalinspektør Charlie 
Lager drages igen mod sin 
klaustrofobiske barndomsby, 
hvor ikke blot hendes egne 
familiehemmeligheder ligger 
begravet. Hvem lagde f.eks. 
låg på efterforskningen, da den 
unge Francesca forsvandt for år 

tilbage, og hvorfor føler Charlie 
sig draget mod hendes skæbne.

Holmén, Martin

Clinch
Turbine, 2019. 338 s

Ex-bokseren Harry Kvist 
arbejder som gældsopkræver 
i 1930'ernes rå og depres-
sionsramte Stockholm. Et 
sædvanligt, brutalt besøg hos 
en skyldner bringer ham dog i 
fedtefadet, eftersom han efter-
følgende bliver mistænkt for 
drab. Han tager opklaringen i 
egne hænder.

Jansson, Anna

Alkymiens evige ild 
People'sPress, 2019. 331 s

Ingen kan vide sig sikre i 
gammel venskabskreds af 
glaskunstnere, da en morder 
der følger alkymiens princip-
per, dræber dem en efter en. 
Kriminalinspektør Maria Wern 
og resten af hendes kollegaer 
er på sporet.

Nesser, Håkan

Intrigo
Modtryk, 2019. 494 s

N oveller. Fem psykologiske 
spændingsnoveller og kortro-
maner med temaer som skyld, 
skam, hævn og forsoning.

Sehlberg, Dan T.

Det brændende brev 
Rosinante, 2019. 358 s

Niklas' kone omkommer ved 
et flystyrt. Han er sikker på, 
at hun har skrevet et brev til 
ham inden styrtet. Snart bliver 
Niklas involveret i et livsfarligt 
spil i sin jagt på brevet - for 
virkelige samlere skyr ingen 
midler for at få fat i ægte 
afskedsbreve.
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Tegneserier

99.1

Bagieu, Pénélope

Skamløs 
Cobolt, 2018. 141 s

Tegneserie, der med humor 
og fine tegninger fortæller en 
række kvinders livshistorier, og 
hvordan de ændrede verdens-
historien.

Morvan, Jean-David

Conan af Cimmeria - den 
sorte kysts dronning

Shadow Zone, 2018. 44 s

På flugt fra myndighederne 
støder barbaren Conan på den 
sorte kysts dronning, som har 
sine helt egne planer med 
ham. Conan får god brug for 
sit sværd, da de to sammen 
drager på jagt efter et forsvun-

det sagnrige med umådelige 
rigdomme.

Søndergaard, Niels

Han, hun og Adolf
Totaltekst, 2019. 62 s

Nova Tanayan, tidligere ansat 
i Tidsrejsetjenesten, får pro-
blemer med den tyske besæt-
telsesmagt i Danmark i 1941. 
Hun beslutter at rejse tilbage 
til Østrig i 1897 og fjerne Hitler 
som barn; men helt så let er 
det naturligvis ikke at ændre på 
historiens gang.

Biografier 
& erindringer 

30.174

Haahr Rasmussen, Anders

En fandens mand 
Gyldendal, 2019. 291 s

Journalist og forfatter Anders 
Haahr Rasmussen (f. 1979) for-
tæller gennem en blanding af 
personlige historier, essays og 
interviews om at date kvinder, 
om #metoo, om sex og særligt 
om, hvordan man skal opføre 
sig som mand i det 21. århund-
rede, nu hvor alle spilleregler 
har ændret sig.

40.4

Kløvedal, Troels

Om drømme
Gyldendal, 2018. 62 s

En samling af uddrag fra even-
tyreren Troels Kløvedals (f. 
1943) tidligere rejse- og erin-
dringsudgivelser, der kredser 
om emnet drømme. Både om 
at drømme, mens man sover, 
om at forfølge sine drømme og 
om at skelne mellem drøm og 
virkelighed.

99.4 Blixen, Karen

Wesche, Anne-Sofie Storm

Karen Blixen 
Storyhouse, 2019. 89 s

Biografi over forfatteren Karen 
Blixens (1885-1962) liv, fra barn-
dommen, eventyret i Afrika og 
frem til hendes død i 1962.

99.4 Hanssen, H. P.

Hans Schultz Hansen

De danske sønderjyders  
førstemand 

Sprogforeningen, 2018. 358 s

Biografi om politikeren H.P. 
Hanssen (1862-1936), som i over 
30 år var en ledende skikkelse i 
den politiske og foreningsmæs-
sige organisering af det dansk-
sindede mindretal i Nordslesvig 
- det nuværende Sønderjylland.

99.4 Jensen, Aggi

Jensen, Aggi

Plejehjem? 

Eget forlag/Underskov, 2018. 129 s

Forfatteren (f. 1929) beretter 
om tiden lige inden hun mister 
sin mand Kai, som blev ramt 
af demens. Hun flytter ind på 
plejehjemmet Trongården og 
får det bedste ud af livet, som 
byder på udflugter, bankospil, 
musik, venindehygge og sågar 
kronprinsen til Royal Run. Det 
er dog ikke altid let at være 
institutionaliseret.
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99.4 Knausgård, Karl Ove

Knausgård, Karl Ove

Hvorfor skriver jeg?
Lindhardt og Ringhof, 2019. 69 s

Karl Ove Knausgårds (f. 1968) 
personlige essay om skrivekun-
sten og hans personlige reflek-
sioner over, hvad det at skrive 
betyder for Knausgård selv.

99.4 Knudsen, William S.

Lund, Martin

Big Bill
Haase, 2019. 415 s

Biografi om dansk-amerikane-
ren William S. Knudsen (1879-
1948), om hans indflydelse i 
den amerikanske bilindustri 
og om hans indsats som leder 
af rustningsindustrien under 
2. verdenskrig. Blandt flere 
historikere regnes hans indsats 
i rustningsindustrien som med-
virkende til de allieredes sejr.

99.4 Lindgren, Astrid

Jeg har også levet!
Gyldendal, 2018. 579 s

Brevveksling mellem Astrid 
Lindgren og hendes tyske ven-
inde Louise Hartung i årene 
1953-1965. Brevene omhandler 
bl.a. litteraturens betydning, 
venskabets kunst og begræns-
ninger, familieliv, hverdag 

og politik i efterkrigstidens 
Europa.

99.4 Margrethe II. dronning af 

Danmark

Buchwald, Elisabeth von

Eventyrdronningen
Kongernes Samling, 2018. 103 s

Om Dronning Margrethes krea-
tive virke som kostumedesigner 
og scenograf.

99.4 Muhl, Lars

Muhl, Lars

Lyset i et menneskes hjerte
HarperCollins Nordic, 2018. 284 s

Med udgangspunkt i en rejse 
til Israel holder Lars Muhl (f. 
1950) i form af "Asaphs bog" et 
spejl op for læseren. Bogen er 
Muhls åndelige testamente og 
opsummerer hans esoteriske 
studier og religiøse erfaringer, 
samt hans arv efter seeren 
Calle de Montségur.

99.4 Nexø, Martin Andersen

Yde, Henrik

Nexø
Lindhardt og Ringhof, 2019. 417 s

Biografi om forfatteren Martin 
Andersen Nexø (1869-1954) med 
læsninger af hans værker. Om 
Nexøs opvækst og voksenliv, 

om hans engagement i de 
grundtvigske miljøer og højsko-
lebevægelsen, om hans rejser, 
om de internationale socialisti-
ske og kommunistiske strøm-
ninger op gennem verdenskrige 
og mellemkrigstid.

99.4 Nielsen, Jesper

Hall, Ole

Kasi-Jespers kamp 
Gyldendal Business, 2019. 212 s

Kritisk portræt af iværksætter 
Jesper Nielsen (f. 1969), også 
kaldet Kasi-Jesper. Baseret på 
research og interviews med 
Kasi-Jesper og personer tæt 
på ham berettes om faldet fra 
tinderne, forsøget på at rejse 
sig fra sit livs største krise ved 
at bygge nye virksomheder 
og et omfattende opgør med 
statsmagten.

99.4 Nim Pedersen, Anne

Nim Pedersen, Anne

Solomor 
Muusmann, 2018. 165 s

Anne Nim Pedersens (f. 1977) 
personlige beretning om at 
blive selvvalgt solomor tilsat 
nyttige informationer fra eks-
perter i form af en læge, en 
sygeplejerske, en jordemoder, 
en sundhedsplejerske, en psy-
kolog, en advokat og en frem-
tidsforsker.

99.4 Rasmussen, Halfdan

Knudsen, Susanne V.

På knæ for livet
People'sPress, 2018. 689 s

Biografi om forfatterægtepar-
ret Halfdan Rasmussen (1915-
2002) og Ester Nagel (1918-
2005). Om deres respektive 
udvikling og forfatterskaber i 
en tid der i begyndelsen var 
præget af bl.a. besættelsen og 
tunge økonomiske vilkår.
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99.4 Rasmussen, Knud

Wesche, Anne-Sofie Storm

Knud Rasmussen 
Storyhouse, 2019. 85 s

Portræt af den danske polar-
forsker og forfatter Knud 
Rasmussen (1879-1933), som 
blev kendt for sine polarekspe-
ditioner og evne til at knytte 
bånd mellem Danmark og 
Grønland.

Fra virkelighedens 
verden

34.31

Schiønning, Bjørn

Hashbaronerne 
Nyt DPIF, 2019. 223 s

Om hashens historie på 
Christiania og om Pusher 
Streets opståen og udvikling, 
samt om den krig som brød ud 
mellem politiets specialstyrke, 
Task Force Pusher Street og 
pushermiljøet på Christiania 
i 2016.

34.35

Fauerholdt, Casper

Huset vinder altid 
People'sPress, 2019. 251 s

Fire fængselsbetjente sætter 
ord på, hvordan jobbet og livet 
indenfor fængselsvæsenet har 

ændret sig over de sidste tre-
fire årtier. De fortæller også 
om en hverdag med rockerkrig, 
bandekrig, fangeoprør, trusler 
og overfald i Nyborg Fængsel.

99.4 Woythal, Arne

Woythal, Arne

I krig med politiet 
Byens, 2018. 193 s

Forfatter og kriminalasistent 
Arne Woythals (f. 1958) øjen-
vidneberetning fra et land i 
opløsning, men korruption, 
vejsidebomber og offentlige 
henrettelser, men også mødet 
med en fremmed kultur hvor 
der knyttes venskaber.

Tanker & refleksioner

13.17

Giv sorgen ord 
Munksgaard, 2019. 412 s

Tværfagligt perspektiv af nogle 
af de forandringer, der er sket 
med sorgkulturen i Danmark i 
de senere år - både i forhold til 
professionel praksis, videnska-
belige tilgange og den måde, 
som almindelige mennesker 
opfatter, oplever og praktiserer 
sorgen på i deres hverdagsliv.

24

Garne, Kristoffer

Den kristne religion 
Eksistensen, 2019. 85 s

Kristendommens fortællinger 
og kirkens ritualer som vejviser 
i livet.

30.1645

Rytter, Mikkel

Integration
Aarhus Universitetsforlag, 2019. 60 s

Om hvordan diskussionen af 
integration kan fra gå positive 
holdninger til skænderier om 
kriminalitet, fundamentalisme 
og fordomme, som direkte 
hindrer det oprindelige formål 
med integrationen.

32.08

Tryg i en terrortid 
Lindhardt og Ringhof, 2019. 263 s

Når vi forstår mere, bliver vi 
mindre bange.

61.3

Thorup Larsen, Lars

Sundhed
Aarhus Universitetsforlag, 2019. 60 s

Indføring i sundhedsbegre-
bets mange dimensioner. Her 
diskuteres fysisk, psykisk og 
social sundhed - sundhed som 
videnskabeligt begreb, politisk 
begreb og moralsk begreb.
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69.86

Lau, Tobias 

Affald og fantasi
Gyldendal Business, 2019. 233 s

Tanker om affald og genbrug 
samt alternative løsninger til, 
hvordan vi kan genbruge. Læs 
eksempelvis om hvordan con-
tainere er blevet til boliger for 
164 studerende på Refshaleøen 
i København, eller hvordan kaf-
fegrums "bliver" til svampe.

Samfund & videnskab

55.8

Fritzbøger, Bo

Vildt vejr
Aarhus Universitetsforlag, 2019. 100 s

Om klimapolitikkens udvikling 
og fremtid.

62.386

Svarre, Peter

Hvad skal vi med mennesker?
Gyldendal, 2019. 253 s

Hvordan fungerer kunstig intel-
ligens og hvad kan teknologien 
betyde for samfundet?

91.94

1968
Slagmark, 2018. 633 s

En antologi med 81 tekster 
fra perioden omkring 1968. 
Teksterne er fra 12 forskellige 
lande og behandler bl.a. miljø-
bevægelsen, kvindefrigørelse, 
antiimperialisme og rettigheder 
for arbejdere, oprindelige folk 
og homoseksuelle. Hvert lande-
afsnit indledes med en udførlig 
beskrivelse af den politiske vir-
kelighed i det pågældende land 
i sluttresserne.

98.637

Obama 
Gyldendal, 2019. 277 s

En række danske journalister, 
politikere og andre med rela-
tion til Barack Obama i hans 
præsidentperiode giver deres 
bud på, om han han har indfriet 
de høje forventninger.

Personlig udvikling 
& psykologi 

15.2

Cheung, Theresa

21 små ritualer til at foran-
dre dit liv

Borgen, 2019. 253 s

Spirituel inspiration til at ind-
føre simple ritualer, der kan 
forandre og forbedre dit liv.

15.2

Sunim, Haemin

De ting du først kan se, når 
du sætter farten ned 

People'sPress, 2019. 279 s

Guide til mindfulness som via 
zenbuddistiske råd og over-
vejelser giver inspiration til 
hvordan man kan finde indre 
ro med meditation og mind-
fulness.

16.8

Dræby, Anders

Livskunsten 
Akademisk Forlag, 2018. 226 s

En rejse i den østlige og vest-
lige filosofis, litteraturens og 
religioners udsagn om søvn-
gængerliv, angsten for døden, 
og bud på at leve et åndeligt og 
meningsfuldt liv.

61.36

Lyngsø, Niels 

Ti dages stilhed 
Gyldendal, 2019. 191 s

Om forfatteren Niels Lyngsøs (f. 
1968) erfaringer fra et ti-dages 
meditationskursus gennemført 
i absolut tavshed uden kontakt 
med omverdenen - en ople-
velse som rokkede alvorligt ved 
både hans selvopfattelse og 
verdensopfattelse.

61.646

Erikson, Thomas

Omgivet af psykopater
Politiken, 2019. 271 s

Gode råd til hvordan man 
undgår og forsvarer sig mod 
psykopater og manipulerende 
personer. Med cases.
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Samliv

30.1755

Lindemann, Camilla

Mit liv som enestående 
People'sPress, 2019. 348 s

16 samtaler om det modne 
singleliv - i medgang og mod-
gang.

61.6422

Samoilow, Dimitrij Kielland

Kunsten at elske 
EC Edition, 2019. 221 s

Om parforhold skrevet ud fra 
emotionsfokuseret parterapi 
(EFT). Terapiformen har ni trin, 
som beskrives ud fra eksempler 
fra forfatterens terapipraksis 
og tager udgangspunkt i til-
knytning og konfliktmønstre. 
Med øvelser og tests.

Børn & forældre

37.77

Trentemøller, Trine

Dysleksi, motivation og 
robusthed

Klim, 2019. 103 s

Om hvordan man som forældre 
og lærere kan støtte børn med 
dyslektiske udfordringer. Med 
særligt fokus på de psykologi-
ske udfordringer, der er knyttet 
til at opleve faglig modstand i 
skolen.

61.645

Augustinus, Majbritt

Stille ADHD 
Dansk Psykologisk Forlag, 2019. 203 s

Fortællinger om børn og unge 
med ADD.

Rejser & oplevelser

46

Hamilton-Wittendorff, Bo Bomuld

Det okkulte Danmark
Gyldendal, 2018. 368 s

Bogen er en alternativ rejse-
guide til steder i Danmark, hvor 
der er fortællinger om uforklar-
lige begivenheder.

47.45

Rejseklar til Algarve & 
Alentejo – Sydportugal

Jensen & Lund, 2019. 162 s

Rejsefører.

47.5

Ørnstrup, Jørn

Ned gennem Italien
mellemgaard, 2018, 266 s

En kulturhistorisk og politisk 
rejse gennem syv byer.

47.57 Rom

Vester Jørgensen, Henrik

Rundt om Roms fontæner
Designikon, 2018. 148 s

I tekst og billeder kommer for-
fatteren (f. 1955) rundt om 40 af 
Roms mest attraktive fontæner 
og deres historie.

47.991

Nilsson, Mads Michael Hastrup

Estland før og nu
Panbaltica OÜ, 2018. 512 s

En indføring i Estlands historie 
og samfundsforhold, samt en 
gennemgang af de væsentlig-
ste byer og øvrige områder af 
turistmæssig interesse i landet.

48.2434

Kort og godt om Singapore
Politiken, 2018. 24 foldede s

Rejsefører.

Natur & dyr

79.65

Tryg til hest
Gyldendal, 2019. 151 s

Hesteguide med gode råd om 
at være mere tryg i omgangen 
med det store kraftfulde og 
sjælfulde væsen en hest er. Til 
begyndere, til rutinerede, og til 
dem som drømmer om at gen-
optage ridningen.
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Mad & opskrifter  

64.1

Hahnemann, Trine

Comfort food til venner  
og familie

Gyldendal, 2019. 287  s

Madlavning til og med venner 
og familie, hvor der er fokus på 
tid til madlavning med friske, 
bæredygtige ingredienser.

64.1

Ottolenghi, Yotam

Enkelt
Lindhardt og Ringhof, 2019. 308 s

130 nye opskrifter fra kokken 
Yotam Ottolenghi med grønt, 
fisk og kød - helt enkelt.

64.14

Helt uden gluten
Politiken, 2018. 139 s

Opskrifter på glutenfrit bag-
værk - brød, boller og kager.

64.14

Skaarup, Kirsten

Klimakærlige frikadeller, 
bøffer, pateer & postejer 

Rosinante, 2019. 253 s

Klimavenlige opskrifter, hvor 
plantefarsen er baseret på bøn-
ner, nødder, linser og ærter, 
æggeerstatning.

64.15

Fra jord til bord i fællesskab
Muusmann, 2018. 256 s

Kogebog med vegetariske hver-
dagsretter med mættende mad 
baseret på årstidens grønt. De 
fire årstider opleves gennem 
retter, der tager udgangspunkt 
i den enkelte grøntssag. Med 
inspiration til dressinger, tilbe-
hør, topping, syltning, fermen-
tering og udnyttelse af rester.

64.17

En passion for olivenolie
Colombani, 2018. 161 s

Historien bag olivenolien samt 
madopskrifter.

66.83

René, Michael

Brygning af æblecider 
mellemgaard, 2019. 189 s

Den store bryggeguide og 
smagstest af æblesorter.

Ernæring & sundhed

61.3

Cadogan, Oscar Umahro

Fra usund til sund
Umahro, 2018. 217 s

Inspiration til at komme i gang 
samt eller holde fast i en sund 
livstil.

61.3

Uhre, Jette

Slip slankekursmentaliteten 
Muusmann, 2019. 206 s

Opgør med slankekursmentali-
teten og redskaber til at skabe 
en mere styrkende og postitiv 
mentalitet omkring mad, krop 
og vægt, der naturligt kan styre 
spisningen i en mere balance-
ret retning.

61.541

Norup, Pia

Kronisk sund 
Politiken, 2018. 252 s

Lægens 3-trinsplan mod auto-
immune sygdomme.

64.14

Succes med ketokuren
Legind, 2018. 139 s

Om den ketogene diæt, som 
bygger på de samme principper 
som LCHF-kuren (Low Carb High 
Fat), Kosten består primært af 
fisk, kød, grøntsager, sunde 
fedtstoffer og få kulhydrater. 
Opskrifter med angivelse af 
samlet kcal og fordelingen 
af fedt, protein, kulhydrat og 
fibre.
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64.14

Faerber, Jane

Keto
Politiken, 2018. 239 s

Om fedtforbrændingskuren, 
hvor man kun spiser få kulhy-
drater og desuden tilstræber 
at kroppen kommer i ketose. 
Med en grundig indføring i 
principperne og de fysiologiske 
forhold i kuren og med 80ernæ-
ringsberegnede opskrifter.

64.15

Dalby, Claus

Slank 
Klematis, 2018 ; 303 s

Om forfatterens vej til vægt-
tab og en sundere livsstil med 
fokus på kostomlægning til 
en plantebaseret kost. Med 
opskrifter på over hundrede 
grønne retter, hvoraf størstede-
len er salater.

Hobby & fritid

68.9

Crisp, Jenny

Pileflet 
Turbine, 2019. 143 s

En guide til dyrkning og høst plus 
20 smukke flettede projekter.

Sy & strik

64.61

Grønbekk, Ida Victoria

Sy ting til børn
Legind, 2019. 151 s

Sybog til kreative projekter til 
børns leg og værelse.

64.61

Lær at sy!
Legind, 2019. 152 s

Enkle syprojekter for nybegyn-
dere i alle aldre. Med en hurtig-
guide til hvordan symaskinen 
virker med små syøvelser, især 

henvendt til børn. Med opskrif-
ter på huer, vanter, tasker, buk-
ser, nederdele, udklædningstøj 
m.m., samt om hvordan man 
kan være kreativ med kartoffel-
tryk, knapper og broderi.

64.61

Rhiannon, Helen

Sy søde tøjdyr
Legind, 2019. 104 s

Indeholder 18 syprojekter med 
dyr som tema, bl.a. ugledør-
stopper, hundegrillvante, ele-
fanttevarmer, frøklemmepose, 
pingvinforklæde. Med trin-for-
trin-vejledninger.

64.64

Danielsen, Annette

Mulm og mørke
AnnetteD, 2019. 67 s

Ni opskrifter på trøjer i mørkt 
garn til kvinder.

64.64

Isager, Marianne

Tolv trøjer fra Tversted
Isager, 2018. 128 s

12 strikkeopskrifter på trøjer, 
inspireret af naturen omkring 
Tversted. Med en opskrift for 
hver måned med tilhørende illu-
stration der indfanger måneden.

64.64

Madsen, Zuzana

Hæklestrik
Klematis, 2018. 48 s

Introduktion til hæklestrik, 
hvor teknikker fra hækling og 
strik kombineres med fokus 
på teksturen. Opskrifter på 16 
forskellige karklude der viser 
variationer af teknikken. For 
erfarne strikkere og hæklere.

64.64

Samsøe, Lene Holme

Mig & mini - strik
Raglan, 2018. 192 s

Strikkeopskrifter på sweatre, 
bluser og cardigans til kvinder 
og børn (1-12 år) i lette garner. 
Modellerne er af varierende 
sværhedsgrad. Med trin-for-
trin vejledninger.

64.65
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Matthies, Jonas

Hæklede bogmærker  
til alle bogorme

Legind, 2019. 109 s

Opskrifter på forskellige amigu-
rumi-dyr man kan hækle som 
bogmærker. Opskrifter i tre 
sværhedsgrader. Med trin-for-
trin guide med fotos til hvor-
dan man hækler bogmærket. 
Desuden afsnit med vejledning 
og grundteknikker.

79.32

Hæklede rangler  
og krammedyr

Klematis, 2018. 44 s

Opskrifter på 6 hæklede kram-
medyr og 13 hæklede rangledyr 
(monteret på en træring), bl.a. 
isbjørn, løve, frø og elefant. For 
hæklere med nogen erfaring 
med grundmasker, teknikker og 
montering.

79.32

Trench, Nicki

Supersød hækling 
Legind, 2019. 111 s

Opskrifter på mere end 35 nut-
tede amigurumi-dyr.

Sport

79.601

Optimal træning
Danmarks Idræts-Forbund, 2018. 469 s

På baggrund af videnskabelige 
resultater gives en grundig 
gennemgang af aerob og anae-
rob træning samt testning og 
træningsplanlægning.

79.66

Møller Kristensen, Kenneth

6-dagesløb
mellemgaard, 2018. 227 s

Om 6-dagesløbets historie, fra 
de tidlige løb i udlandet, hen-
over storhedstiden i 1950'er-
nes og 70'ernes Danmark 
til nutidens moderne løb i 
Ballerup.

79.706

Hegnet, Lasse Yde

Ajax 
Legimus, 2018. 202 s

Om de 26 danskere, der gen-
nem tiderne har spillet for den 
hollandske storklub, og om 
hvorledes Ajax-kulturen har 
påvirket det danske landshold.

79.71

Caioli, Luca

Messi vs. Ronaldo 
Klim, 2019. 178 s

Om fodboldverdenens to stør-
ste rivaler i årene 2007-2019, 
deres indbyrdes konkurrence-
mæssige forhold, fodboldtek-
niske kunnen og betydning for 
deres respektive klubber.

79.75

Ladegaard, Thomas

Håndboldens legender
Gyldendal, 2018. 390 s

Beretning om dansk og inter-
national håndbold fra med 
1960. Om spillets udvikling fra 
markhåndbold til global medie-
sport, og om alle dem, der har 
været med til at skabe spillet. 
Fra Anja Andersen til Mikkel 
Hansen. Og fra Svetlana Kitić til 
Nikola Karabatić.

Musik & film

78.9061 The Beatles

Turner, Steve

Beatles sange
Gyldendal, 2017. 352 s

En komplet samling af The 
Beatles sangtekster samt bag-
grundshistorier om sangenes 
tilblivelse, deres mening og 
inspirationsgrundlag.
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99.4 Clapton, Eric

Eric Clapton - life in 12 bars
Eagle Rock, 2018, 1 dvd

Den engelske rock- og blues-
guitarist Eric Clapton (f. 1945) 
fortæller om livets og karrie-
rens højde- og lavpunkter med 
kommerciel og kunstnerisk suc-
ces, stof- og alkoholmisbrug og 
personlig tragedie. Med bidrag 
fra familie, venner og kolleger.

99.4 Mitchell, Joni

Yaffe, David

Reckless daughter
Klim, 2018. 408 s

En gennemgang af og hyldest 
til canadiskfødte Joni Mitchells 
(f. 1943) liv og musik. Samtidig 
tegner bogen et billede af de 
skiftende musikmiljøer igen-
nem USA's historie.

99.4 Weel, Liva

Wesche, Anne-Sofie Storm

Liva Weel
Storyhouse, 2019. 83 s

Portræt af revy-stjernen og 
skuespilleren Liva Weels (1897-
1952) liv og karriere på de skrå 
brædder.

Kunst & litteratur

75.7408

De forladte danske hjem
ForladteSteder.dk, 2018. 205 s

Gennem 10 år har fotograferne 
Elhøj & Kirckhoff dokumenteret 
forladte hjem i Danmark der 
ser ud nøjagtig som da bebo-
erne forlod dem. Med biddrag 
fra 14 forskellige forfattere som 
belyser fotografierne.

75.74

Fogtdal, Palle

Fotografier jeg altid vil huske
Palle Fogtdal, 2018. 519 s

500 fotos, sort-hvide og i far-
ver, primært fra Danmark, af 
situationer fra arbejdsliv, poli-
tik, krig, kultur, mode, sport, 
fritid og landskaber. Billederne 
er ikke inddelt efter tid eller 
emner, men ofte er to billeder 
stillet over for hinanden, så de 
spiller sammen over tid eller 
emne.

80.1

50 værker 
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 346 s

Højdepunkter i verdenslittera-
turen.

99.4 Haugen Sørensen, Arne

Haugen Sørensen, Arne

Tiden grebet i halen
Gyldendal, 2019. 317 s

Erindringer af den prisvindende 
maler og grafiker Arne Haugen 
Sørensen (f. 1932), som er kendt 
for at udsmykke bl.a Kastrup 
Lufthavn og en lang række kirker.

99.4 Ring, L. A.

Kunstnerbrødre
Randers Kunstmuseum, 2018. 199 s

Om de to danske malere, 
L.A. Ring (1854-1933) og H.A. 
Brendekilde (1857-1942), der i 
1880'erne fandt sammen i ven-
skab, gensidig inspiration og 
arbejdsfællesskab.

Historie

34.79

Sands, Philippe

Fra Øst-Vest-Gaden til 
Nürnberg

Valdemar, 2018. 515 s

En invitation til at afholde et 
foredrag i den ukrainske by 
Lviv sætter gang i en person-
lig beretning om folkemord, 
familiehemmeligheder og 
drømmen om retfærdighed. 
Udgangspunktet er morfarens 
flugt fra nazisterne i 1939.

91.93

Plannthin, Mikkel

For Danmarks frihed
Turbine, 2018. 352 s

Beretning om de mere end 
250 danskere som under kri-
gen meldte sig frivilligt til de 
allierede luftvåben rundt om i 
verden.

91.94

Thielst, Peter

Kræv det umulige 
DET lille FORLAG, 2019. 189 s

Idehistorisk gennemgang af de 
idéer og opbrud i anskuelser, 
kulturnormer og samfundssyn, 
der gik forud for begivenheder-
ne og forandringerne i 1968.
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94.41

Goeschel, Christian

Mussolini og Hitler
Kristeligt Dagblad, 2018. 554 s

Om den fascistiske alliance 
mellem Adolf Hitler (1889-1945) 
og Benito Mussolini (1883-1945). 
En alliance der officielt tog sin 
start i 1936 og skulle vise sig at 
få fatale konsekvenser for ver-
densfreden.

96.7

Ravn, Ole

De danske førere
Syddansk Universitetsforlag, 2018. 620 s

Præsentation af 12 af de mest 
fremtrædende danske førere 
for fascistiske og national-
socialistiske grupperinger i 
årene 1922-1945. Nemlig: Cay 
Lembcke, Frits Clausen, Max 
Arildskov, Ejnar Jørgensen, 

Ejnar Vaaben, Wilfred Petersen, 
Poul Sommer, Aage H. 
Andersen, Anders Malling, H.C. 
Bryld, Victor Pürschel, Poul C. 
Rasmussen, K.B. Martinsen og 
C.O. Jørgensen.

96.9

Skov Kristensen, Henrik

Gerningsmænd eller ofre? 
Historisk Samfund for Sønderjylland, 
2019. 400 s

Om erindringen i det tyske 
mindretal i Sønderjylland om 
nazismen, verdenskrigen og 
retsopgøret i komparativ belys-
ning.

98.63

Zinn, Howard

USA 
Klim, 2019. 739 s

USA's historie i perioden 
1492-2001 set gennem bl.a. 
indianeres, slavers, arbejderes 
og kvinders øjne. Fokus er på 
sociale uligheder fra det tidlige 
amerikanske samfund og frem 
til Bill Clintons regeringstid.

99.4 Andersen, Arlette

Kvist Christiansen, Thomas

Vi er her for at dø
Billunds Boghandel, 2018. 256 s

Om den jødiske kvinde, Arlette 
Andersen (f. 1924), der over-
levede Holocaust og et års 
fangenskab i nazisternes 
Auschwitz. Som modspil til 
Holocaust-benægtere holdt 
hun senere en lang række fore-
drag om sin fortid - særligt for 
unge mennesker på skoler og 
gymnasier.

FILM

Nordiske film

Journal 64
Nordisk Film, 2019. Dvd

Et grufuldt fund med mumifi-
cerede lig sender Carl Mørck og 
Assad til den for længst ned-
lagte kvindeanstalt på Sprogø. 

Grufuldhederne stoppede dog 
ikke med Sprogø, og for at red-
de livet, må Carl og Assad nu 
kæmpe mod magtfulde mænd 
og ikke mindst tiden.

Lykke-Per
Nordisk Film, 2019. Dvd

Den unge ingeniør Per Sidenius 
har hovedet fuldt af projekter 
og mødet med den rige familie 
Salomon, ser ud til at være 
svaret på alle hans bønner. 
Men arrene fra Pers stærkt 
religiøse baggrund truer med 
at koste ham både kærligheden 
og lykken.

Udenlandske film 

Alpha
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019. Dvd

Keda er en ung mand, der 
består prøven i at komme med 
stammens mænd på jagt. Det 
er en farefuld færd, de begiver 
sig ud på, og Keda efterlades 
som død på et plateu på en 
stejl klippeskrænt. Han får en 
usædvanlig allieret i form af 
en ensom ulv i kampen for at 
overleve og finde hjem.
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Ant-Man and the Wasp
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2018. Dvd

Scott Lang, også kendt som 
Ant-Man, sidder i husarrest 
med en fodlænke på. Men der 
er nogen der har brug for Scotts 
hjælp. Og de nogen er Hope og 
Hank Pym, Scotts store kærlig-
hed og Scotts mentor.

Blackkklansman
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. Dvd

En afroamerikansk betjent 
beslutter sig for, i 1970'ernes 
USA, at infiltrere Ku Klux Klan. 
Det viser sig nemmere sagt 
end gjort. Baseret på virkelige 
hændelser.

Book club
Nordisk Film, 2018. Dvd

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 catcher was a spy
Sandrew Metronome, 2018, Dvd

Under 2. verdenskrig kæm-
per USA og Tyskland om at 
opfinde atombomben først. 
Baseballspilleren Moe Berg 
hyres som spion, hvis mis-
sion er at afsløre, hvor langt 
Tyskland er med deres bombe.

Django - vestens hævner
Soul Media, 2018. Dvd

En ensom helt slæber på en 
kiste gennem det mudrede 
landskab. Ingen ved, hvad han 
gemmer i kisten, før han tager 
et overraskende effektivt opgør 
mod den lokale skurk og hans 
håndlangere.

Dommerens valg
Scanbox Entertainment Denmark, 
2019. Dvd

Dommer Fiona Maye arbejder 
med etiske dilemmaer i en 
børnedomsstol. Samtidig med 
at ægteskabet er i krise rodes 
Maye ind i sagen om en 17-årig 
dødeligt syg kræftpatient, der 
nægter behandling fordi han er 
Jehovas vidne.

Instrument of war
SF Film, 2018. Dvd

Den virkelige historie om en 
gruppe engelske soldater i en 
tysk krigsfangelejr, som for at 
holde liv i deres håb, forsøger 
at konstruere en violin.

Journey's end
Sandrew Metronome, 2018. Dvd

Kompagni C bliver sendt til 
skyttegravene ved fronten i 
seks dage. De venter på et 
nært forestående angreb fra 
tyskerne, men ingen ved præ-
cis hvornår, og spændingen og 
anspændtheden stiger.

Mission: impossible - fallout
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018, Dvd

Hæsblæsende actionbrag om 
agent Ethan Hunt og hans 

IMF-team. Denne gang skal de 
redde verden fra atomkata-
strofen, fordi noget plutonium 
er faldet i de forkerte hænder. 
Og så går den vilde jagt på de 
skumle skurke.

A prayer before dawn
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. Dvd

Billy Moore lever et hårdt liv i 
Thailand med boksning, stof-
fer, prostituerede og masser af 
vold. En dag kommer politiet 
og Billy sendes i det berygtede 
Klong Prem-fængsel. Et brutalt 
fængsel hvor Billy er nederst 
i hierarkiet. For at overleve 
begynder Billy at træne thai-
boksning.

Sharp objects
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018. Dvd

Kriminalreporter, Camille 
Preaker, vender ufrivilligt til-
bage til barndomsbyen, Wind 
Gap, for at dække to brutale 
mord. Camille rodes nærmest 
øjeblikkeligt ind i opklarings-
arbejdet og det hvirvler gamle 
familiehemmeligheder og trau-
mer op til overfladen.
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Shoplifters
Filmbazar, 2018. Dvd

I en større japansk by kæmper 
en lille gruppe småforbrydere 
for at holde skindet på næsen. 
Da to af dem, butikstyvene 
Osamu og Shota, finder en lille 
forladt pige, tager de hende til 
sig. Pigen Yuri falder hurtigt til i 
sit nye "hjem".

Tag
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018. Dvd

Siden 1. klasse har 5 drenge 
leget fangeleg, og hvert år i 
maj kaster de nu voksne mænd 
alt til side for at lege endnu 
omgang. En af dem er aldrig 
blevet "den", og nu øjner de 
andre chancen for at tage ham 
under hans bryllup, som de 
ikke er inviteret til. Alle kneb 
gælder og fantasien sætter 
ingen grænser!

Unbroken - path to  
redemption

Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. Dvd

Ol-helten Zamperini vender 
hjem efter krigen, men det 
er ikke let at finde tilbage til 
livet, og Zamperini må kæmpe 
mod indre dæmoner, arbejds-

løshed og et stigende alkohol-
problem.

The wife
SF Film, 2019. Dvd

Joan skrinlagde som ung sine 
egne forfatterdrømme for at 
støtte sin mands karriere. Den 
selvoptagede Joe Castleman 
bliver et stort navn og får ende-
lig Nobelprisen. Men efter mere 
end 40 år har Joan fået nok.

SPIL

Death mark
Aksys Games, 2018. PS4

Rollespil. Japansk horror-spil 
hvor du skal undersøge mysti-
ske hændelser omkring folk der 
modtager "dødsmærket" og har 
ganske kort tid tilbage at live, 
før de dør på grusom vis.

Divinity - original sin II
Bandai Namco Entertainment Europe, 
2018. PS4

Rollespil. Rollespil hvor du sam-
men med dine kampfæller må 
kæmpe mod både mennesker 
og monstre for at indtage din 
retmæssige skæbne.

Grip
Wired Productions, 2018. PS4

Racerspil. Her kan du deltage i 
racerløb i lynhurtige fremtidsbi-
ler, fyldt med avanceret teknik og 
våben. Prøv de futuristiske baner, 
hvor der kan køres på vejbanen, 
siderne og nogle gange lofterne.

NBA 2K19
Take-Two Interactive Software, 2018. PS4

Basketballspil. Skab en verdens-
stjerne ved at lede din spiller fra 
den kinesiske liga til NBA eller 
led et af de kendte NBA hold 
hele vejen til mesterskabet. 

Timing, hurtighed og præcist 
sammenspil er nøglen til sejr.

Resident evil 2
CE Europe, 2019. PS4

Actionspil. Survival horror. Byen 
Racoon City er blevet inficeret 
med en virus, der forvandler 
byens indbyggere til sultne 
zombier. Du spiller betjenten 
Leon eller den unge studerende 
Claire, og skal forsvare sig mod 
zombierne og finde kilden til 
den frygtelige virus.

Riot - civil unrest
Merge Games, 2018. PS4

Strategispil. Real-time optøjs-
simulator baseret på virkelige 
begivenheder. Spilleren pla-
ceres i centrum af nogle af de 
mest voldsomme optøjer ver-
den endnu har oplevet.

WWE 2K19
Take-Two Interactive Software, 2018. PS4

Wrestlingspil. Kæmp mod 200 
nutidige og tidligere wrestlere 
eller skab din egen karakter 
helt fra bunden. Du kan spille 
enkeltkampe, deltage i turne-
ringer, genspille Daniel Bryans 
karriere og meget mere. Kan 
også spilles online.
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