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BØGER

Danske romaner

Duvå, Liv Nimand

Rosenreglen
Gyldendal, 2019. 268 s

En ung kvinde flytter i kollektiv 
for at arbejde på sin perfor-
mance til Aarhus Kunsthal. Men 
i arbejdet med kunsten indhen-
ter fortiden hende.

Madsen, Svend Åge

Enden på tragedie  
& I fjorten sind

Gyldendal, 2019. 445 s

Jonatan Tidebon har svært ved 
at få gjort sit speciale færdigt. 
I stedet drømmer han om at 
blive forfatter, men mangler 
evnerne. Dette ændrer sig, 
da han bliver præsenteret for 
stoffet metamorfoin, som giver 

ham mulighed for at trænge 
ind i andre menneskers sind og 
bruge deres erindringer til sine 
historier.

Mosen, Mikkel

Ud af slumreland
Montagne, 2019. 475 s

Eik på Ærø er fanget i hverda-
gens trivielle liv og drømmen 
om at skrive den store roman. 
Da ungdomsvennen og gonzo-
journalisten Jasper kommer på 
besøg bliver det starten på en 
ny tilværelse.

Muusmann, Lise

Duke's drenge
Fuzzypress, 2014. 355 s

På børnehjemmet "Hjemmet" 
med 40 anbragte drenge van-
røgter forstanderen børnene 
med vold og seksuelt misbrug, 
men drengene overlever dog 
på en måde og styrker både 
sammenhold og modet ved at 
danne et jazzorkester.

Raben, Malene Lei

Fruen - en datters historie 
om kærlighed og frihed

Gyldendal, 2019. 285 s

Selvbiografisk roman. Det 
fortrolige forhold mellem mor 

og datter ophører, da Malene 
er teenager, og de udkæmper 
bitre konflikter, som trækker 
tråde til Malenes eget familieliv 
som voksen. De forsones inden 
Malenes mor dør, og Malene 
opdager hvad kærlighed hand-
ler om.

Riel, Ane

Bæst
Lindhardt og Ringhof, 2019. 380 s

Kærligheden mellem smukke 
Danica og kæmpen Karl resul-
terer i Leon, som er et barn 
med begrænset forstand og 
usædvanligt mange muskler. 
Danica lider under sønnens 
voldsomme kærtegn, mens 
nabosønnen Mirko kæmper 
med sine hemmelige længsler 
efter Danica.

Tinning, Gertrud

En uretfærdig tid
Politiken, 2019. 452 s

København, 1885. En grufuld 
arbejdsulykke på væve-
riet åbner Nellys øjne for de 
bestialske vilkår for de kvinde-
lig arbejdere. Hun og senere 
den jyske bondepige Anna ind-
leder en kamp mod de stærke 
arbejdsgivere for at opnå 
retfærdighed og rettigheder for 
kvinderne.

Toxboe, Marianne

Forgudet
Skotterup, 2019. 292 s

Annas kæreste Torben er efter 
10 år uden kontakt med sin 
familie taget med til sin lille-
søster Ibens 18 års fødselsdag. 
På overfladen ser alt perfekt ud 
hos hans velhavende familie. 
Men da faderen findes død 
under mystiske omstændighe-
der bliver barske familiehemm-
ligheder afsløret.
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Villund, Hans

Ilona
Historia, 2019. 238 s

Efterkrigstidens hungersnød 
gør, at den ungarske 8-årige 
Ilona ankommer til København 
i 1945 for at restituere sig. Det 
viser sig at være den lykkelig-
ste og mest trygge tid i hendes 
liv, for efter hjemsendelsen 
kæmper hun igen hårdt for sin 
overlevelse.

Digte

Laugesen, Peter

Aftenblade
Gyldendal, 2019. 72 s

Digte med refleksioner over 
digterens eget liv, med kom-
mentarer til verdens gang og 
tankevridende livsvisdom fra et 
langt levet liv.

Lind, Cecilie

Mit barn
Gyldendal, 2019. 133 s

Langdigt om moderskabets 
lykke og gru.

Mathiesen, Eske K.

Flueskidt
Café Anna, 2019. 36 s

22 muntre og miljøpolitiske 
digte for voksne om insekters 
daglige liv. Digtene akkompag-
neres af ni træsnit.

Nordiske romaner

Backman, Fredrik

Folk med angst
People'sPress, 2019. 366 s

Et usædvanligt gidseldrama, 
hvor en mislykket bankrøver 
låser sig inde sammen med 
en overentusiastisk ejen-

domsmægler, to bitre IKEA-
afhængige, en gravid, en selv-
morderisk multimillionær og en 
irriterende kanin.

Fagerlund, Jenny

24 gode gerninger
Palatium, 2019. 253 s

Emma mistede sin mand i 
julen for 2 år siden. Alt virker 
helt meningsløst, men nu hvor 
julen nærmer sig igen, kan hun 
ihvertfald gøre noget for andre. 
Det viser sig at blive hendes 
redning.

Uri, Helene

Sort is
Klim, 2019. 223 s

Bidende satirisk skildring af 
Karl og Ebbas ægteskab gen-
nem næsten 50 år.

Wähä, Nina

Testamente
Modtryk, 2019, 456 s

Far Pentti er mørk udenpå og i 
sjælen; mor Siri har travlt med 
gøremål, og de 12 søskende, 
som engang var 14, har hver 
deres historie at fortælle. Et 
familiedrama udspiller sig i 
Finlands ødemark.

Udenlandske romaner

Burke, Alafair

Bag facaden
Gad, 2019. 349 s

Angela lever lykkeligt med sin 
perfekte mand, der også er en 
god far for hendes søn. Det vil 
sige lige indtil den dag, hvor 
Jason anklages for at have 
krænket sin praktikant og snart 
efter også for voldtægt. Men 
Angela har sandelig også noget 
at skjule.

Guelfenbein, Carla

Borte iblandt os
Aurora Boreal, 2019. 327 s

Forfatteren Vera falder ned af 
trapperne i sit hjem og ender i 
koma, og naboen Daniel finder 
hende. Men Daniel mistænker 
at hendes fald ikke var et uheld 
og spørgsmålet er hvad der er 
sket.
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Mortier, Erwin

Stammet sangbog
People'sPress, 2019. 205 s

Da Erwin Mortiers mor begyn-
der at glemme ord og opføre 
sig anderledes må familien 
indse der er noget galt. Hun får 
diagnosen alzheimers da hun 
er midt i 60'erne. Hendes søn 
begynder at beskrive den lang-
somme nedbrydning af hendes 
sind, og hvordan det påvirker 
hele familien.

Murakami, Haruki

Det mystiske bibliotek
Klim, 2019. 94 s

En ensom dreng fordriver tiden 
på biblioteket. Her møder han 
ikke bare den skrappe biblio-
tekar, men også en biblioteks-
medhjælper i fåredragt og en 
vidunderlig smuk og blid pige.

Owens, Delia

Hvor flodkrebsene synger
Gyldendal, 2019. 373 s

Den smukke, men udstødte Kya 
Clark er opvokset i ensomhed 
i marsken i 1950'ernes North 
Carolina og i den nærliggende 
landsby kaldes hun marskpi-
gen. Da den lokale skørtejæger 
findes død, mistænkes Kya for 
mordet.

Park, David

Under fremmed himmel
Jensen & Dalgaard, 2019. 200 s

Fotografen Tom skal hente sin 
søn Luke hjem på juleferie. 
Undervejs tænker han på sin 
anden søn, Daniel, som har 
voldt både smerte, sorg og 
skyld. Hvad gik der mon forud?

Schnerf, Joachim

Denne aften
Montagne, 2019. 136 s

Den gamle mand Salomon skal 
for første gang fejre den jødi-
ske påske med familien uden 
sin elskede hustru, som er død. 
Under forberedelserne og som 
dagen skrider frem, dukker 
minder om ægteskabet og livet 
som fange i Auschwitz op.

Sun, Pin

Uendelig lidelse
Korridor, 2019. 86 s

Chu Nanhong lever et moderne 
storbyliv i Kina, hvor hun bor 
med sin mand i en minimal 
lejlighed, som de endda deler 
med et andet ungt par. Da der 
måske er mulighed for få en 
en anden lejlighed, sætter hun 
desperat alt på spil.

Terranova, Nadia

Farvel, genfærd
Grif, 2019. 210 s

Da Ida er 13 år forsvinder hen-
des far sporløst. 23 år senere 
vender hun tilbage til Messina 
på Sicilien for at hjælpe sin mor 
med at rydde barndomshjem-
met, og mødet med minderne 
tvinger hende til at forholde sig 
til sit liv.

Kærlighed  
& underholdning

Colgan, Jenny

Jul i det lille bageri  
på strandpromenaden

Cicero, 2019. 291 s

Det er juletid, men Polly har 
alt for travlt med at bekymre 
sig og arbejde til at hygge med 
Huckle. En person fra hendes 
fortid dukker op, og Kerensa 
har en måske katastrofal hem-
melighed.

Montefiore, Santa

Mød mig under ombutræet
Turbulenz, 2019. 556 s

Sofia vokser op i Argentina i en 
storfamilie med fokus på heste 
og polo. Hendes mor forguder 
sine sønner, men er jaloux på 
Sofia, der er sin fars øjesten. 
Da Sofia forelsker sig i den 
forkerte, træffer hendes mor et 
skæbnesvangert valg.
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Moyes, Jojo

Ræk mig stjernerne
Cicero, 2019. 428 s

Alice er nygift, men ægteska-
bet viser sig at være en fejlta-
gelse. Hun begynder at arbejde 
i den lille bys nystartede 
bibliotek, men det er ikke uden 
problemer i Kentucky i 1937. 
De kvindelige bibliotekarer er 
oppe mod stærke kræfter, og 
hvad med bibliotekets fremtid 
og Alices forelskelse i en ny 
mand?

Reynolds, Aurora Rose

Indtil Nico
Palatium, 2019. 249 s

Nico Mayson er muskuløs, 
tatoveret og dusørjæger. Han 
forelsker sig hovedkulds i den 
forsigtige bibliotekar og for-
sikringsagent Sophie Grates. 

Nu skal han bare have hende 
overbevist om at turde springe 
ud i det.

Scott, Nikola

Sommerens hemmeligheder
Turbulenz, 2019. 350 s

16-årige Maddys og 28-årige 
Chloes skæbner forbindes 
over 7 årtier, da Chloe hyres 
til at fotografere Maddy til en 
kommende bog. Mødet bliver 
skelsættende for dem begge 
og snart oprulles gamle fami-
liehemmeligheder, tragedier og 
kærlighedshistorier.

Historiske romaner

Iggulden, Conn

Falken fra Sparta
Cicero, 2019. 391 s

Perserriget danner baggrund 
for en blodig kamp om tronen 
mellem to brødre. De godt 
100.000 spartanere, der kæm-
per for den yngste bror, mødes 
af en kolossal militær overmagt 
og må kapitulere. Tilbagetoget 
ledes forbilledligt af unge 
Xenofon.

Familie- og  
slægtsromaner

Christensen, Lars Saabye

Byens spor
Grif, 2019. 535 s

Bind 3: Skyggebogen

Maj Kristoffersen og hendes to 
voksne børn, venner, naboer og 
kærester fra bydelen Fagerborg 
i Oslo bliver fulgt i årene 1965-
1972. Der er opbrud i tiden, 
og for nogle er det lettere at 
vænne sig til det nye end for 
andre.

Guillou, Jan

Den anden dødssynd
Modtryk, 2019. 409 s

1980'erne er grådighedens årti, 
og i Stockholm har familien 
Lauritzen stor succes med 
deres nystartede ejendoms-
firma. Familiens outsider, den 

venstreradikale stjerneadvokat 
Eric Letang, er mere optaget af 
spektakulære retssager og sin 
nyfundne private familielykke.

Helleberg, Maria

Søstrene fra Thy
Rosinante, 2019. 430 s

2. del af: Kvinderne fra Thy

De to søskende Gerda og Ruth 
er blevet voksne og lever to 
meget forskellige liv. Gerda får 
en læreplads i en boghandel i 
Thisted og Ruth lever det vilde 
liv i København med jazz og 
dans og indleder et farligt for-
hold til en SS-officer.

Lassen, Linda

Jens og Marie
Hovedland, 2019. 519 s

Danmark tabte Slesvig og 
Sønderjylland til Tyskland i 
1864 og det fik mange sam-
fundsmæssige konsekvenser. 
På trods af disse blev redak-
tøren for Flensborg Avis Jens 
Jessen og den danske overklas-
sekvinde Marie Fibiger gift.
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Uthaug, Maren

En lykkelig slutning
Lindhardt og Ringhof, 2019. 382 s

Nicolas er syvende generation 
af bedemænd og han fører 
familieforetagendet videre. 
Han er samtidig nekrofil og alle 
hans forfædre inden ham har 
alle haft særlige og afvigende 
personligheder af forskellig art.

Science fiction 

Rødtnes, Nicole Boyle

Den sorte enkes by
Alvilda, 2019. 435 s

I byen Viduana lever kvinder og 
mænd skarpt adskilt og byen 
styres af 10 regler, der hver 
især medfører strenge straffe, 
hvis de brydes eller bøjes. 
Emma, Silas og Clara vokser 
op, formet af byens love, men 
hver især kæmper de med 

reglernes snærende bånd og 
især Emma er parat til at sætte 
livet på spil for at undslippe det 
ubarmhjertige styre.

Steele, Allen M.

Coyote 
DreamLitt, 2019. 527 s

Bind 1

Science fiction. I en ikke så 
fjern fremtid søsættes et 
gigantisk rumprojekt, der har 
til formål at kolonisere en ny 
planet, Coyote. Det er ikke 
kun den nye planets flora og 
fauna, der kan udgøre en fare. 
Allerede inden afgang ulmer 
oprøret, og rejsen bliver slet 
ikke som forventet.

Spænding

Barry, Jessica

Frit fald
Jentas, 2019. 398 s

Allisons fly styrter ned og 
politiet tror hun er omkommet. 
Men Allisons mor Maggie er 
overbevist om, at hun lever og 
hun sætter sig for at finde ud af 
sandheden.

Bauer, Belinda

Knæk
Jentas, 2019. 333 s

Jacks mor bliver dræbt mens 
hun vil ringe efter vejhjælp og 
jack og hans søskende overla-
des til dem selv.

Cleeves, Ann

Døden på stranden
Gad, 2019. 375 s

Politimanden Matthew Venn 
konfronteres med sin egen 
fortid i en religiøs sekt, da han 
skal løse gåden om en kniv-
dræbt mand på stranden ved 
Devon kyst. Det lille lokalsam-
fund gemmer på flere hemme-
ligheder, end han aner.

Dicker, Joël

Stephanie Mailers  
forsvinden

Rosinante, 2019. 634 s

I 1994 blev fire mennesker myr-
det i badebyen The Hamptons 
nær New York. Sagen blev 
opklaret, men 20 år senere 
påstår den unge journalist 
Stephanie Mailer, at hun kan 
bevise at den forkerte blev 
anholdt. Dagen efter forsvinder 
hun sporløst.

Gerritsen, Tess

Iskold
Jentas, 2019. 342 s

Krimiserien med: Rizzoli og Isles ; 8

Grundet en snestorm er Maura 
Isles og en gruppe venner nød-
saget til at overnatte i en for-
ladt landsby. 12 huse står som 
om beboerne i hast lige har 
forladt byen, og nogen lader 
til at overvåge dem. Noget er 
helt galt.

Le Carré, John

Fri agent
Rosinante, 2019. 310 s

Nat har i årtier været agent for 
det britiske efterretningsvæsen 
og er klar til pensionen, men 
først skal han lige gøre tjene-
ste i et sideprojekt, kaldet The 
Haven, bemandet med en bro-
get flok. Putins Rusland, Brexit 
og Trump kommer til diskussion 
mens spionage og kontraspio-
nage foregår.
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Slaughter, Karin

Den sidste enke
HarperCollins, 2019. 494 s

Krimiserien med:Sara Linton og Will 
Trent ; 7

Mens Georgia er rystet af ter-
roragtige eksplosioner, krydser 
specialefterforsker Will Trent 
og hans kæreste retsmedici-
neren Sara Linton tilfældigvis 
bagmændenes veje. Det udvik-
ler sig dramatisk med kidnap-
ning og trusler om biologiske 
våben, og en bare nogenlunde 
lykkelig udvej synes umulig.

Smith, Wilbur A.

Kongernes konge
Lindhardt og Ringhof, 2019. 481 s

2. del af: Solens sejr

Cairo 1888. Penrod Ballantyne 
og Amber Benbrooks forlo-
velse ophæves, og Amber 
rejser med  knust hjerte til 

Abessinien. Penrod slutter sig 
til den italienske hær. Italien er 
på krigsstien og har planer for 
Abessinien, og pludselig står 
Penrod og Amber på hver deres 
side af invasionen.

Steadman, Catherine

Noget i vandet
Memoris, 2019. 349 s

Et ungt par på bryllupsrejse, 
tager ud for at dykke. Da de 
finder en taske med bl.a. penge 
og diamanter, øjner de en 
chance for at starte på en frisk, 
stifte familie og aldrig bekymre 
sig om penge igen. Det bli-
ver startskuddet til moralske 
dilemmaer og frygt.

Dansk spænding

Bley, Mikaela

Liv
People'sPress, 2019. 395 s

Krimiserien med: Ellen Tamm ; 2

Journalist Ellen Tamm vil opkla-
re mordet på en gravid kvinde, 
som ingen synes at savne. 
Samtidig kæmper hun med 
sine egne dæmoner og kan 
ikke slippe tanken om hendes 
tvillingesøsters død, som skete 
mange år tidligere.

Hammer, Lotte

Soldier Blue
Gyldendal, 2019. 437 s

Konrad Simonsen ; 10

På en stille villavej i Liseleje bli-
ver et spædbarn skudt gennem 
et vindue. Konrad Simonsen 
og hans hold sættes på sagen, 
med henblik på at opklare om 
der er tale om et vådeskuds-
ulykke eller en koldblodig hen-
rettelse.

Krefeld, Michael Katz

Skytsengel
Lindhardt og Ringhof, 2019. 429 s

Krimiserien med: Thomas 
Ravnsholdt ; 6

Fra Frelserkirkens tårn spre-
der en snigskytte død over 
Christianshavn. Men er det til-
fældige mennesker han skyder 
efter? Og har snigskytten flere 
ondskabsfulde planer? Det er 

op til privatdetektiven Thomas 
"Ravn" Ravnsholdt at komme 
til bunds i sagen, før det er for 
sent.

Petri, Lotte

Tandsamleren
People'sPress, 2019. 326 s

Et mere end 20 år gammelt 
skelet dukker op uden tænder 
og med en sten i halsen. Sofie 
Engell kommer på sagen og 
snart sker et nyt mord på en 
prostitueret, der ligner det 
gamle.

Stender-Jensen, Birgithe

Vintermørke
4. til Venstre, 2019. 348 s

Bornholm er lukket ned i julen 
af en kraftig snestorm, men 
politi og brandvæsen får travlt 
med en mordbrand, et barnelig 
og et selvmordsforsøg. Der er 
ikke mange spor at gå efter, og 
længe ser efterforskningen ud 
til at stå i stampe.
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Strandbygaard, Jens

Arvesynderen
Byens, 2019. 326 s

En lastbil med en stor hash-last 
forsvinder sporløst fra vogn-
manden Eva, som er i kløerne 
på en rockerbande. Hun opsø-
ger sognepræst Daniel Vest, 
som snart må kæmpe mod 
både rockere og rumænske 
gangstere. Hvor uskyldig er Eva 
egentlig?

Theils, Lone

Stilleleg
Lindhardt og Ringhof, 2019. 394 s

Nora Sand ; 4

Journalisten Nora Sand skal 
dække historien om en hals-
hugget politibetjent, hvor mor-
deren har filmet mordet. Der er 
mistanke om en terrorhandling, 
men Nora fatter hurtigt mis-

tanke til, at en anden i lokal-
samfundet står bag.

Wind-Hansen, Sanne Louise

H. C. Andersen-morderen
People'sPress, 2019. 272 s

Nytårsnat i Odense. En 10-årig 
pige findes myrdet, hen-
des lig er placeret som en 
makaber efterligning af den 
lille pige med svovlstikkerne. 
Hvem myrder uskyldige børn, 
inspireret af H. C. Andersens 
eventyr?

Nordisk spænding

De la Motte, Anders

Sensommerjagt
Modtryk, 2019. 378 s

En smuk, skånsk sensommeraf-
ten forsvinder en 5-årig dreng 
sporløst. Et mysterium, der 

sætter sig varige spor i familien 
og lokalsamfundet.

Engman, Pascal

Patrioterne
People'sPress, 2019. 444 s

Jægersoldaten Carl Cederhielm 
begår frygtelige mord på jour-
nalister i Stockholm, da han vil 
beskytte Sverige mod fjender. 
Da han udfører et større terror-
angreb i Stockholm, kan ingen 
føle sig tryg.

Horst, Jørn Lier

Røgslør
Modtryk, 2019. 322 s

Krimiserien med: Emma Ramm og 
Alexander Blix ; 2

En bombe eksploderer nyt-
årsaften og kræver flere ofre. 
I jagten på gerningsmanden 
kommer journalisten Emma 
Ramm og politimanden 
Alexander Blix på sporet af en 
uopklaret sag om en bortført 
2-årig pige.

Montelius, Magnus

Otte måneder
Modtryk, 2019. 484 s

Journalisten Nina Wedén fan-
ger udenrigsministeren med 
bukserne nede og får sig det 

lukrative hverv som den nye 
ministers pressesekretær. Men 
rygter florerer om hendes nye 
chef, og Nina indser der er 
ugler i mosen - eller er det røde 
bjørne?

Roslund, Anders

Hun skal leve
Modtryk, 2019. 440 s

4. del af: Tre sekunder

Den svenske kommissær Ewert 
Grens og en tidligere civilagent 
infiltrerer hinandens områder. 
Grens for at opklare en gammel 
sag, hvor han blev personligt 
involveret, agenten for at redde 
sin families liv. Det udvikler sig 
til et hæsblæsende mareridt i 
kap med tiden.

Sarenbrant, Sofie

Skammekrogen
People'sPress, 2019. 401 s

Krimiserien med: Emma Sköld ; 7

Kriminalassistent Emma Sköld 
fra Stockholm arbejder om 
kap med tiden i en sag om en 
række selvmord og forsvundne 
personer, der tilsyneladende 
ønsker at begå selvmord. Eller 
gør de?
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Tegneserier

Azzarello, Brian

Batman
RW i samarbejde med Fahrenheit, 2019. 
260 s

Tegneserie. Fire hårdkogte 
historier med nattens ridder, 
Batman. Blandt andet skal 
superhelten fange en morder i 
Gothams betændte gader, og 
vi besøger en alternativ virke-
lighed, hvor det ikke var millio-
næren Bruce Wayne, der blev 
Batman, men hans far.

Sanchez Abuli, Enrique

Torpedo 1972
Faraos Cigarer, 2018. 63 s

Tegneserie om den hård-
kogte gangster og lejemorder 
Torpedos liv som ældre mand i 
1970'ernes New York. Han jages 
af en gangsterfamilie, der tror 
at han dræbte deres far.

Stålenhag, Simon

Passagen
Alvilda, 2019. 137 s

USA, 1997. Resterne af giganti-
ske kampdroner ligger spredt 
ud over landskabet sammen 
med affald fra et højteknolo-
gisk forbrugssamfund i forfald. 
En bortløben teenager rejser 

gennem det post-apokalyptisk 
landskab, sammen med en 
gul robot, på jagt efter sin for-
svundne bror.

Yann

Fyrstindens smykker
Zoom, 2019. 56 s

Detektiven Atom øjner en 
mulighed for at gøre sig posi-
tivt bemærket, da en fyrstinde 
i 1940'ernes Paris får stjålet 
sine smykker. Sagen fører Atom 
og hans kumpaner rundt i den 
parisiske underverden, og man-
ge overraskelser venter. 

Biografier  
& erindringer

99.4 Als, Roald

Als, Roald

Håndtegner
Politiken, 2019. 343 s

Avistegneren Roald Als (f. 1948) 
fortæller med humor om sin 
karriere, arbejdsmetoder og 
særlige opgaver som satirisk 
kommentator til aktuelle begi-
venheder og om samarbejdet 
med sin idémager Poul Einer 
Hansen.

99.4 Bøving, Charlotte

Bøving, Charlotte

Styr vreden
Grønningen 1, 2019. 162 s

Charlotte Bøving (f. 1967) træk-
ker på egne erfaringer fra 
opvæksten med en psykopatisk 
far og på sine mange år som 
læge, når hun tager livtag med 
vreden som negativ følelse og 
lærer os, hvordan man faktisk 
kan bruge den positivt.

99.4 Damgaard, Mikkel Frey

Damgaard, Mikkel Frey

Sørgekåben
Gyldendal, 2019. 235 s

Journalisten Mikkel Frey 
Damgaards (f. 1978) personlige 
beretning om sin fars selvmord, 
da Mikkel var 8 år. Frygten 
for selv at blive syg og begå 
selvmord ligger som en angst 

i hans liv. Som et led i at bear-
bejde traumet og angsten, vil 
han blive klogere på familiens 
fortid og farens selvmord.

99.4 Grarup, Jan

Grarup, Jan

Hvor jernkorsene gror
Gyldendal, 2019. 302 s

Fotograf Jan Grarup (f. 1968) 
fortæller om sine rejser til 
krigs- og katastrofeområder 
- og om de personlige omkost-
ninger, et liv i skudlinjen har 
haft; om alkohol- og narko-
misbrug, skilsmisser og post-
traumatisk stress og om men-
neskeskæbner, han aldrig kan 
slippe igen.
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99.4 Hamann, Tobias

Hamann, Tobias

Arven fra min morfar
Gyldendal, 2019. 205 s

Forfatteren beretter om sit 
ambivalente forhold til sin 
kontroversielle morfar, hyp-
notisøren Ali Hamann. I spring 
følges også forfatterens egen 
opstart som showhypnotisør, 
og den balancegang det er at 
lære af sin morfar, men ikke at 
blive ham.

99.4 Holst, Silas

Holst, Silas

For enden af regnbuen
Politiken, 2019. 284 s

Om at skabe en familie med 
én mor, to fædre og seks bed-
steforældre og de valg man 
må tage når man starter en 
regnbuefamilie, og gode råd til 

hvordan man tackler de udfor-
dringer som alle familier kan 
opleve.

99.4 Humboldt, Alexander von

Wulf, Andrea

Opfindelsen af naturen
Gad, 2019. 610 s

Portræt af den tyske naturvi-
denskabsmand og opdagel-
sesrejsende Alexander von 
Humboldt (1769-1859). Om 
betydningen af Humboldts ind-
sats i samtiden og om hvordan 
hans tanker ligger til grund for 
moderne vestlig naturforstå-
else.

99.4 Hørup, Ellen

Grønlykke, Maria

Godt for sandheden - at ikke 
alle lever af at sælge flæsk

Gyldendal, 2019. 210 s

Om tandlæge, journalist, 
sportskvinde og mor, Ellen 
Hørups (1871-1953) liv, det fag-
lige såvel som det personlige. 
Bl.a. om livet i Italien, hvor hun 
skriver hjem til Politiken om 
Francos fascister. Om kampen 
for kvinders stemmeret, Indiens 
selvstændighed og de danske 
anbragte børns elendige for-
hold.

99.4 Ibsen, Henrik

Figueiredo, Ivo de

Henrik Ibsen
Rosinante, 2019. 730 s

Portræt af den norske forfatter 
Henrik Ibsen (1828-1906). Ibsens 
liv og litterære produktion ses i 
social- og kulturhistorisk sam-
menhæng med det nordiske 
og europæiske samfund, som 
skabte ham, og som han i sin 
tid var med til skabe.

99.4 Karlsen, Henriette 

Karlsen, Henriette

Ama'r halshug
Politiken, 2019. 331 s

Henriette Karlsen (f. 1991) 
beretter om sin opvækst på 
Amager med en alkoholiseret 
og voldelig mor, og om livet på 
gaden som 15-årig, men også 
om sit opgør med familiens 
negative sociale arv og det vel-

færdssamfund, som svigtede 
hende.

99.4 Koppel, Billie

Koppel, Billie

Glimt
Gyldendal, 2019. 237 s

Sangerinden Billie Koppel (f. 
1972) fortæller om en ander-
ledes barndom som datter af 
Annisette og Thomas Koppel 
fra The Savage Rose, og om at 
blive voksen og finde sin egen 
musik.

99.4 Nordstrand, Signe 

Nordstrand, Signe

En overspisers bekendelser
Muusmann, 2019. 196 s

Signe Nordstrand (f. 1983) 
beretter via en række anek-
doter om sit forhold til krop, 
selvværd og spise(u)vaner. Hun 
tager bl.a. fat på de forhold, 
der har formet hendes selv-
værd og syn på egen krop.
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99.4 Snowden, Edward

Snowden, Edward

I offentlighedens tjeneste
Information, 2019. 399 s

Edward Snowdens (f. 1983) selv-
biografi om vejen fra barndom-
mens åbne og fremkommelige 
forstæder til voksenlivets karri-
ere i det tillukkede CIA og NSA, 
som han i 2013 brød med, da 
han som whistleblower afslø-
rede efterretningstjenestens 
arbejde med systemer til glo-
bal masseovervågning.

99.4 Tiefenböck, Ota

Tiefenböck, Ota

På den anden side  
af jerntæppet

Mr. East, 2019. 168 s

Selvbiografisk skildring af Ota 
Tiefenböcks (f. 1957) opvækst 
i Tjekkoslovakiet i årtierne 

op til murens fald. Bl.a. om 
hvordan familiens livsgrund-
lag ændres radikalt efter 2. 
verdenskrig, hvor kommuni-
sterne overtager magten og 
om "Pragforåret" i 1968 og den 
efterfølgende invasion fra fem 
Warszawapagtlande.

Erhvervssuccesser

30.1622

Jakobsen, Søren

Guldjyderne
Gyldendal Business, 2019. 223 s

Data om rigmænd og -kvinder, 
iværksættere og familievirk-
somheder med et overblik over 
den store formueudvikling som 
i disse år finder sted i Jylland. 
Redegør for alle familieejede 
formuer i størrelsesordenen 
+200 millioner kroner.

Fra virkelighedens 
verden

34.31

Magnussen, Martin Q.

De forsvundne  
nazidokumenter

Grønningen 1, 2019. 238 s

Bogen giver et indblik i det ikke 
opklarede tyveri af dokumenter 
fra nazi-tiden fra Rigsarkivet 
i 2012, i en verden af samlere 
der foretrækker at operere i det 
skjulte og fortæller om en af de 
danskere der gik i tysk krigstje-
neste under 2 verdenskrig.

34.31

Troldmanden
Kontrovers, 2019. 360 s

Journalistisk dokumentar med 
kritisk fokus på den kontrover-
sielle finansmand Bill Browder, 
en af hovedkilderne til de jour-
nalistiske afsløringer, der er 
kendt som "hvidvask-skandalen 
i Danske Bank".

34.33

Pedersen, Ove

Kommissæren
Lindhardt og Ringhof, 2019. 356 s

Tidligere kriminalkommis-
sær Ove Pedersen (f. 1954) ser 
tilbage på fire årtiers efter-

forskning, fra en tid med fin-
geraftryk og telexmaskiner til 
DNA-profiler og højteknologisk 
udstyr.

70.68

Gangsted-Rasmussen, Niels

Kunstverdenens største 
svindlere

Multivers, 2019. 175 s

Et indblik i en række af nyere 
tids største sager om kunst-
svindel, samt et kapitel med 
fokus på nazisternes kunstty-
verier under 2. verdenskrig.

99.4 Bonde, Morten

Bonde, Morten

Dømt blind - hva' så?
Vision, 2019. 397 s

Med udgangspunkt i sine erfa-
ringer med en øjensygdom 
der langsomt gør ham blind, 
fortæller Morten Bonde (f. 
1973) om hvordan han gennem 
mental træning har ændret 
måden han opfatter sine egne 
begrænsninger og derigennem 
har opnået et positivt livssyn.
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Tanker & refleksioner

12

Thyssen, Ole

En lille bog om viljen
People'sPress, 2019. 311 s

Bogen falder i to dele. Første 
del er en historisk rundtur 
fra antikkens dydsvilje, over 
renæssancens kraftvilje og til 
romantikkens livsvilje. I anden 
del opdeles forskellige viljer i 
livsvilje, handlingsvilje, mod-
vilje - og fri eller ufri vilje.

15.2

Livsopgaver
Politiken, 2019. 338 s

Samtaler om de seks livsopga-
ver, alle bliver stillet i livet: vi 
skal elske, arbejde, stifte familie, 
udvikle os, indgå i en samtid 
og dø. Med en samling af deres 
klummer "Moderne mennesker".

15.5

Nørretranders, Tor

Samfundsglæde
People'sPress, 2019. 123 s

Forfatteren introducerer begre-
bet "samfundsglæde" som et 
udtryk for værdsættelsen af 
samfundet og mener at vi som 
samfundsborgere bør ændre 
vores mentale indstilling samt 
samfundssyn og blive opmærk-
somme på alt det værdifulde, 
der faktisk er og virker i vores 
samfund.

30.11

Tvede, Lars

Supertrends
Politiken, 2019. 251 s

Med afsæt i forskellige tænkere 
og forskere beskrives de store 
bevægelser og nye teknologier, 
livsstile og samfundsmønstre vi 
kan imødese. Desuden behand-

les de underliggende sociale og 
teknologiske regler, der virker i 
baggrunden.

30.13

Böss, Michael

Det digitale massemenneske
People'sPress, 2019. 296 s

Filosofisk debatbog om de 
etiske og menneskelige konse-
kvenser af den stigende digita-
lisering i samfundet. Hvordan 
påvirkes vores evne til at forstå 
hinanden og hvad med ensom-
heden?

61.31

Barud Thomsen, Rasmus

Det vi tænker på  
inden vi falder i søvn

Memoris,, 2019. 204 s

26 kendte danskere medvirker  
og fortæller hvad de tænker på 
lige inden de sover. 

96

Böss, Michael

Nationalitet
Aarhus Universitetsforlag,, 2019. 60 s

Nationalitet er noget helt sær-
ligt. Den giver ikke kun rettig-
heder og pligter inden for vores 
grænser, men kryber ind under 
huden på os fra barnsben. 

Enhver nationalitet baserer sig 
dog også på mange fremme-
delementer.

Samfund & politik

30.172

Gode kasser
Gyldendal,, 2019. 212 s

Ditte & Louise, fra tv-serien af 
samme navn, undersøger på 
humoristisk vis kvindens plads i 
samfundet og forsøger at læg-
ge kønsstereotyperne i graven. 
Hvorfor skal kvinder altid put-
tes i kasser, som fx madonna/
luder eller snerpe/hore?

30.2863

Glanowski, Sara Maria

Skyggebokser
Gyldendal, 2019. 235 s

Gennem tre fortællinger tegnes 
et portræt af en by, et land og 
en række skæbner i kamp og 
forandring. En beretning om 
bl.a. race, køn og ulighed samt 
om vold og ensomhed.
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99.4 Bjerregaard, Ritt

Bjerregaard, Ritt 

Udenfor
Politiken, 2019. 335 s

3. del af: Ritt

Ritt Bjerregaards (f. 1941) 
beretning om formandsopgø-
ret i Socialdemokratiet, der 
ændrede hendes position i 
partiet, samt om arbejdet som 
EU-kommissær i Bruxelles fra 
1994 til 1999.

99.4 Pind, Søren

Pind, Søren

Frie ord
Gyldendal, 2019. 343 s

Søren Pind (f. 1969) skildrer i 
sin selvbiografi sin vej fra en 
barndom i Schweiz til sit virke 
som politiker i partiet Venstre. 
Om tiden som ungdomspoli-
tisk aktiv, tiden i Københavns 
Borgerrepræsentation, som 

folketingsmedlem og minister 
og om bruddet med politik og 
bevæggrundene for dette.

Videnskab & klima

50.1

Hildebrandt, Steen

Danmark og verdensmålene
Steen Hildebrandt, 2019. 128 s

En diskussion af FN's 17 globale 
bæredygtighedsmål og alle de 
muligheder, de præsenterer.

50.7

Christensen, Bo Karl

Af stjernestøv er du kommet
Grønningen 1, 2019. 204 s

Om videnskabens oprindelse og 
nye teorier i moderne naturvi-
denskab og hvordan videnskab 
og filosofi hænger sammen. 
Bygget op om fem spørgsmål: 

Hvorfor eksisterer verden? 
Hvad er virkeligheden lavet 
af? Hvorfor er der liv? Hvorfor 
er der mennesker? og Hvad er 
bevidsthed?

52.43

Vestergård, Gunver Lystbæk

Fjerne kloder
Gyldendal, 2019. 292 s

Fortælling om erkendelses-
rejsen fra filosoffen Giordano 
Bruno blev brændt på bålet i år 
1600 for sin kætterske idé om 
uendelig mange planeter - og 
til konstruktionen af små satel-
litter, som måske kan besøge 
exoplaneter og lede efter livs-
tegn på dem.

52.75

Ibsen, Tina

Fortællingen om universet
People'sPress, 2019. 224 s

Forfatteren forklarer hvordan 
universets tilblivelse og men-
neskets kosmiske oprindelse 
er forbundet. På en rejse fra 
universets begyndelse i Big 
Bang og med til døende stjer-
ner, planeter, supernovaer og 
stjernetåger.

55.8

Nielsen, Jørgen Steen

Som gjaldt det livet
Information, 2019. 211 s

Forfatteren kobler klimakrisen 
sammen med den voksende 
økonomiske ulighed og ser 
de unges klimaoprør og det 
spirende sociale oprør som 
symptom på et kriseramt 
demokrati samt som et krav 
om grundlæggende forandrin-
ger af måden økonomien og 
samfundet er indrettet på.

Job & ledelse

60.106

Brown, Brené

Mod til at lede
Dansk Psykologisk Forlag, 2019. 387 s

Om hvordan ledelse ikke hand-
ler om titler, status eller magt, 
men snarere om modet til at se 
og udvikle potentialet i andre. 
Det kræver udvikling af ledere 
med selvindsigt og empati. 
Ledere, der leder gennem men-
neskelige relationer og knytter 
bånd til medarbejderne.
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60.133

Kræmer Rasmussen, Steen

Scor jobbet til samtalen
Linje H, 2019. 239 s

Guide og gode råd til den job-
søgende om hvordan man gen-
nemfører en jobsamtale med 
succes. Gennemgår processen 
fra det første "goddag" i recep-
tionen over kropssprog til den 
gode afslutning.

60.136

Arbejdet forstået baglæns
Frydenlund, 2019. 293 s

På baggrund af samtaler med 
128 mennesker fra 12 fag-
grupper, der alle var gået på 
pension i 2010'erne efter 40 års 
arbejdsliv, undersøger forfat-
terne hvad der skal til, for at vi 
mennesker finder vores arbejde 
meningsfyldt og hvad der gør 

et arbejdsliv godt. Samt under-
søger hvordan overgangen til 
seniorlivet opleves.

Personlig udvikling   
& psykologi

13.04

Psykologi på 30 sekunder
Exlibris Media, 2019. 160 s

De 50 mest tankevækkende 
psykologiske teorier - hver især 
forklaret på et halvt minut.

15.2

Seneca, Anders

Succes skal fejres!
Grønningen 1, 2019. 158 s

Om succesbegrebet og hvordan 
man kan arbejde med at blive 
mere bevidst om succeserne og 
huske at fejre dem - både på 
det personlige plan og i større 
fællesskaber.

Samliv

61.641

Når hjernen visner
Frydenlund, 2019. 336 s

Om at være pårørende til en 
person med frontotemporal 
demens (FTD). Historier fyldt 
med magtesløshed, frustration 

og uvished, og der tegnes et 
realistisk billede af en lidelse, 
der ændrer personligheden 
hos det berørte menneske og 
følgelig har store konsekvenser 
for dennes familie og omgangs-
kreds.

Rejser & oplevelser

41.7

Ubbesen, Thomas

Vi var folket
Gyldendal, 2019. 303 s

Thomas Ubbesen har sammen 
med sin kone, journalist og 
østeuropakender Anne Haubek 
rejst til de yderste udkanter af 
15 tidligere kommunistlande 
for at undersøge, hvordan de 
egentlig har det nu, østeuro-
pæerne, ekskommunisterne, 
dem der blev født til et liv som 
lydige marxister.

44.4 Berlin

Kitaj, Torben

Berlinernes Berlin
Turbine, 2019. 262 s

Om den sammensatte tyske 
hovedstad, Berlin, baseret på 
beskrivelser og interviews med 
en lang række danskere, som 
lever og har levet i byen.

44.4 Sydslesvig

Davidsen, Hans Christian

Danmark syd for grænsen
Hovedland, 2019. 231 s

21 kulturhistoriske guides og 
seværdigheder om "det gamle 
Danmark" syd for grænsen, 
Sydslesvig.

48.225

Fetteh, Saliha Marie

Alle veje fører til Amman
Historia, 2019. 223 s

Beskrivelse af den jordanske 
hovedstad Amman. Skrevet af 
en dansker delvis bosiddende i 
byen. Om folkelivet, befolknin-
gen, lovgivning, beklædning, 
årets gang, moskeerne og det 
jordanske køkken - indehol-
dende opskrifter.
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48.29

Røjle Christensen, Asger

Tokyo
Turbine, 2019. 201 s

Forfatteren, der er japansk gift 
og bor i Tokyo, fortæller om 
stemninger og miljøer i de for-
skellige bydele i storbyen der 
tilsammen giver et billede af 
byens mange facetter.

Danmark rundt

39.13

Kofod, Dennis Gade

Det levende land
Rosinante Bornholms Museum, 2019. 

216 s

Gendigtede historier fra den 
bornholmske folketro, hvor 
der findes magiske væsner 
som brøndjætten, åbobben og 
andre underjordiske, der holder 
fest med dans og basseralle, 
mens højen de bor i, står på 
gloende pæle.

40.2

Dam, Peder

Kortlægningen af Danmark
Lindhardt og Ringhof, 2019. 399 s

Efter en indledning om karto-
grafiens historie præsenterer 
forfatteren en lang række 
historiske danmarkskort og kort 

over bl.a. danske byer og kolo-
nier fra 1400-tallet til midten af 
1800-tallet. Hvert kort ledsages 
af kommentarer om ophavs-
mand og tilblivelse.

46.4 Sønderjylland

Jensen, Kenneth

48 fortællinger, dejlige  
steder og gratis glæder

[BoD], 2019. 108 s

Guide til naturoplevelser, 
gamle bygninger og historiske 
mindesmærker i Sønderjylland 
- mange af dem små, glemte 
perler - som alle kan beses 
gratis. Desuden lokalhistoriske 
fortællinger, der knytter sig til 
de 48 steder.

Natur & dyr  

56.1

Wohlleben, Peter

Naturens hemmelige netværk
People'sPress, 2019. 222 s

Med udgangspunkt i de nyeste 
videnskabelige opdagelser 
vises hvordan forskellige dyr, 
planter, floder, sten og vejrsy-
stemer arbejder sammen, og 
hvad der er på spil, hvis disse 
delikate systemer kommer ud 
af balance.

56.152

Kofoed, Anders

Anders Kofoeds store bog 
om naturen

Lindhardt og Ringhof, 2019. 357 s

Inddelt i haven, byen, skoven 
og søen og herunder i årtider, 
beskrives godt 200 dyr og 50 
planter. Hver art behandles i 
1-2 fotos, en række fakta samt 
små anekdoter. Desuden tema-
artikler, der går i dybden med 
emner som f.eks. dyr der lever 
på et juletræ eller dyrenes 
sexliv.

57.4

Høst ved havet
Turbine, 2019. 176 s

Praktisk guide til indsamling 
af tang, skaldyr og strandur-
ter langs de danske kyster, 
med beskrivelse af vokse- og 
levesteder, særlige kendetegn, 
høsttips, samt ideer til hvordan 
man kan bruge råvarerne i køk-
kenet.

Mad & opskrifter  

64.1

Brandt, Ann-Christine Hellerup

Aftensmad - Valdemarsro
Politiken, 2019. 365 s

Kogebog med retter fra blog-
gen Valdemarsro, hvor der er 
fokus på nem hverdagsmad. 
Med opskrifter på f.eks. sup-
per, pastaretter, simreretter og 
saucer.
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64.1

Jensen, Jan 

Ingen røg i køkkenet
Indblik, 2019. 171 s

En række opskrifter på gour-
metmad, der kan tilberedes 
hjemme med udgangspunkt 
i det italienske køkken. Med 
lille ordbog samt et par ord 
om saucer og legeringer og 
basale tilberedningsmeto-
der. Opskrifterne er opdelt i 
emner som; Kød og fjerkræ, 
fisk og skaldyr eller grønsager. 
Afsluttes med et dessertkapitel.

64.1

Julie Karla

Grøn morgenmad
FADL, 2019. 216 s

85 morgenmadsopskrifter, 
hvor grønsagerne er i centrum. 
25 hurtige, 25 klassiske, 25 
nytænkende og 10 drikke.

64.1

Spangsberg, Stephanie

Brunch, brunch, brunch
FADL, 2019. 233 s

Brunchkogebog med forskellige 
brunch-sammensætninger. Her 
er den klassiske brunch, baby-
shower, den plantebaserede, 
den ekstravagante, cham-
pagnebrunch, hangover, den 
vegetariske, afternoon-brunch, 
California-brunch samt brunch 
på budget.

64.12

Fridthjof, Annemette Voss

Brødbogen
Politiken, 2019. 171 s

Få luksus i hverdagen med 
nemt godt brød.

64.14

Vangsøe, Theresa

Glutenfri jul
Turbine, 2019. 115 s

Opskrifter på glutenfrie jule-
klassikere som brunkager og 
klejner, julede boller og brød, 
juleslik og æbleskiver, men 
også mange andre opskrifter, 
der kan bages året rundt.

64.15

Daverne, Catherine

Vegansk gastro yoga
Muusmann, 2019. 281 s

Vegansk kogebog med fokus 
på madlaving som en afstres-
sende og sanselig oplevelse. 
Opskrifter inddelt i typer som 
fx "Salater og varmt tilbehør", 
"Syltede grøntsager", "Brød" og 
"Desserter", kombineret med 
simple øvelser til sansning og 
øget nærvær.

64.15

Serano, Rita

Vegansk med 7 ingredienser
Turbine, 2019. 175 s

Kogebog med opskrifter på 
enkle veganske retter baseret 
på få ingredienser og alle uden 
forarbejdede fødevarer.

64.16

Hahnemann, Trine

Smørrebrød
Gyldendal, 2019. 176 s

70 smørrebrødsidéer til mor-
gen, middag og aften. 

Ernæring & sundhed

61.542

Velsmurt hjerne
Politiken, 2019. 287 s

Spis dig fri for stress og få ny 
energi og glæde.

61.615

Kudsk, Jane

Spis dig fri  
or type 2 diabetes

Forfatterskabet.dk, 2019. 178 s

Om at sænke sit blodsukker, 
tabe sig og måske komme til 
at leve uden medicin ved at 
ændre på kosten.
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Sy & strik

64.64

Danielsen, Annette

Yak og Yeti
Annette D, 2019. 148 s

17 strikkeopskrifter til kvinder, 
fortrinsvis bluser og cardi-
gans, inspireret af Bhutan. 
Opskrifterne er tilpasset et nor-
disk design.

64.64

Frank Påskesen, Trine

Lilledu
Knit By TrineP, 2019. 168 s

25 strikkeopskrifter i nordisk 
stil til både piger og drenge i 
alderen 0-4 år. Opskrifter på 
bl.a. sweatre, cardigans, buk-
ser, elefanthue, kyse og strøm-
per. For begyndere såvel som 
erfarne strikkere.

64.64

Haumann, Susie

Strik hver dag
Susie Haumann, 2019. 51 s

Strikkehæfte med otte opskrif-
ter på sweatere og cardiganer 
til kvinder.

64.64

Høxbro, Vivian

Strikkebog  
- strik fra før og nu

Turbine, 2019. 223 s

Både et historisk værk med 
gennemgang af nedskrevne 
mønstre fra Sine Andresens 
"Strikkebog til Skole og 
Huusbrug" (1845) og en nutidig 
opskriftssamling med anven-
delse af disse mønstre.

64.64

Klarbæk, Karen Predbjørn

Karen Klarbæks babybog
Karen Klarbæk, 2019. 112 s

Strikning. hækling. babytøj. 
babyudstyr.

64.64

Klompelompes vinterbørn
People'sPress, 2019. 164 s

46 strikkeopskrifter i tre for-
skellige niveauer med udgangs-
punkt i vintertøj til babyer og 
børn, drenge og piger. Her er 
jakker, huer, sweatre, neder-
dele, bukser, kjoler og dragter 
til babyer og børn, drenge og 
piger.

64.64

Parry-Jones, Maria

Strikkerens mønsterhåndbog
Turbine, 2019. 256 s

Mere end 250 moderne og 
traditionelle mønstre - fra 
enkle i ret og vrang til mere 
komplicerede gobelinmønstre. 
Hvert enkelt mønster er for-
klaret med instruktion, foto og 
diagram. For begyndere såvel 
som øvede.

64.64

Tiselius, Stina

Strik til dig selv
Legind, 2019. 121 s

Strikkeopskrifter i en enkel 
nordisk stil, med opskrifter for 
såvel nybegyndere som mere 
øvede strikkere. Med strikke-
skole med vejledning til grund-
læggende strik, snoninger, 
frynser, pomponer m.m.

64.65

Leith, Emma

Stress af med mindful  
hækling

Legind, 2019. 126 s

Hæklebog med 34 opskrifter på 
boligtilbehør og beklædning. 
Alle opskrifterne har fokus på 
mindful og stressreducerende 
hækling, hvor gentagelsen er 
i centrum og projekterne er 
simple og lettilgængelige. Med 
forklaring af masketyper og 
hækle- og monteringsteknikker.
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64.65

Todhunter, Tracey

200 nye hæklemønstre
Turbine, 2019. 192 s

Mønstersamling med hækle-
mønstre opdelt i forskellige 
teknikker som fx hulmønstre, 
snoninger og reliefmasker. 
Alle mønstre er beskrevet med 
tekst, fotos og et diagram. For 
begyndere såvel som øvede.

64.66

Lerche Johansen, Louise

Broderi med juledrys
mellemgaard, 2019. 79 s

Inspiration til hjemmelavede 
gaveideer og julepynt som kan 
laves i et utal af farver, møn-
stre og kombinationer.

Hobby & fritid

64.65

Matthies, Jonas

Vild med hæklede  
bogmærker  
- til alle bogorme

Legind, 2019. 124 s

Opskrifter på 17 forskellige ami-
gurumi-figurer man kan hækle 
som bogmærker. Opskrifter i 
tre sværhedsgrader. Med trin-
for-trin guide med fotos til 
hvordan man hækler bogmær-
ket. Desuden afsnit med vejled-
ning og grundteknikker.

79.32

Lykkegaard, Vivi

Et hæklet nisselandskab
Lykken, 2019. 93 s

Hæklebog med massevis af nis-
ser og tilbehør til at lave et helt 
nisselandskab. Med en historie 
om nisseungerne Anna og Erik.

79.475

Duschek, Jacob

Guide til bridgelovene
Danmarks Bridgeforbund, 2019. 249 s

Guide til bridgelovene der giver 
en forståelse af hvordan spil-
lere og turneringsledere skal 
anvende reglerne i praksis.

79.929

Riebnitzsky, Anne-Cathrine

Med bue og pil
Lindhardt og Ringhof, 2019. 279 s

49 fortællinger om jagtop-
levelser med bue og pil på 
rådyr, dådyr, harer, kaniner og 
fasaner.

80.8

Kjær, Jan

Det gode plot
Agama, 2019. 221 s

Om skriveprocessen og hvordan 
man danner en plotstruktur. 
Med seks forskellige plotmo-
deller og med en teoretisk og 
en praktisk del, hvor det teore-
tiske stof bliver underbygget af 
udvalgte eksempler fra forskel-
lige romaner.

Sport

79.706

Mentale monstre erobrede 
Europa

Byens, 2019. 191 s

Kamp for kamp dokumenteres 
2018/19-sæsonens op- og ned-
ture af to glødende Liverpool-
fans.

79.71

Sweeney, Chris

Gravesen
Memoris, 2019. 250 s

Portræt af fodboldspille-
ren Thomas Gravesen. Om 
starten på karrieren i Vejle 
boldklub, tiden i Hamborg, 
videre til Everton og eventyret 
i Real Madrid. Fokus er på det 
sportslige og en beskrivelse af 
Gravesens stil og evner som en 
midtbaneslider.
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Krop & fitness

61.54

Ayurveda
People'sPress, 2019. 283 s

Få opskriften på et stærkt og 
sundt liv ved at følge de æld-
gamle forskrifter fra det indiske 
sundhedssystem Ayurveda. 
Med spørgeskemaer til bestem-
melse af ens ayurvediske krop-
stype, den såkaldte dosha.

61.64

Harbech Olesen, Anette

"Søvnhormonet" melatonin
Sophia Helse, 2019. 119 s

Om betydningen af melatonin 
ikke kun som et naturligt sig-
nalstof med stor indflydelse på 
søvnkvalitet, men også med 
indvirkning på vægt, immun-
forsvar, syn, aldringsproces og 
generel livskvalitet. Desuden 

med opskrifter med råvarer der 
naturligt styrker egen produk-
tion af melatonin.

79.53

Lidang, Susanne

Yoga for ryg, nakke  
og skuldre

People'sPress, 2019. 191 s

Enkle yogaøvelser med fokus 
på at forebygge eller lindre 
stivhed og smerter i ryg, nakke 
og skuldre. Med praktiske råd 
og træningsprogrammer opdelt 
i temaerne: morgen-yoga, 
pause-yoga, gear ned-yoga og 
weekend-yoga.

79.601

Friel, Joe

+50 og hurtig
Turbine, 2019. 330 s

Om, hvordan man som senio-
ratlet gennem effektiv træning 
ikke alene kan præstere på højt 

plan, men også forblive stærk 
resten af livet.

Sundhed &  
alternativ behandling

61.55

Naturlig hormonterapi - 
opgør med østrogenmyten

Vingholm, 2019. 394 s

Til alle, der har interesse i at få 
et samlet indblik i de hormo-
ner, der har indflydelse på kvin-
ders krop, helbred og psyke. 

61.642

Juul, Carsten

Stress dig sund
Tænksom, 2019. 257 s

Bogen gør op med den hidti-
dige forståelse af og løsning 
på stress baseret på den meta-
kognitive tilgang til psykisk 

helbred. Den metakognitive 
metode gennemgås teoretisk 
og med praktiske øvelser og 
cases.

Musik & film

78.9064

Turèll, Dan

Beat
Spring, 2019. 228 s

En vinyl-krønike med 84 tek-
ster om den moderne rock/
beatmusiks årti, 1969-1979. En 
periode, hvor syngende poeter 
som Bob Dylan, Lou Reed og 
Robert Hunter bidrog til at 
føre dét, der oprindelig var en 
ungdomskultur, ind i en mere 
moden fase.

99.4 Buttenschøn, Thomas

Buttenschøn, Thomas

I begyndelsen var døden
Gyldendal, 2019. 171 s

Selvbiografi af musiker 
og sangskriver Thomas 
Buttenschøn (f. 1985). Fra føds-
len blev han smittet med HIV 
og begge hans forældre døde, 
inden han blev ti år. En fortæl-
ling om savn og musik, kærlig-
hed, sorg og tilhørsforhold og 
om altid at have døden med på 
sidelinjen.
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99.4 Larsen, Kim 

Jensen, Erik

Kim Larsen - et livs sange
Gyldendal, 2019. 390 s

Portræt af rockmusikeren Kim 
Larsen (1945-2018), hørt gen-
nem musikken, og en bog om 
det univers, de personligheder 
og det Danmark, der både har 
inspireret Kim Larsen og er vok-
set frem i hans sange.

99.4 Larsen, Kim

Pold, Henning

Det store K
Muusmann, 2019. 153 s

Bassisten Henning Polds (f. 
1951) personlige erindringsfor-
tælling om at spille sammen 
med Kim Larsen fra 1978 til 
1995. Alle albums og turnéer 
i perioden beskrives og eva-
lueres. Forfatteren kredser 
om Kim Larsens store evner 
som sanger, rytmeguitarist og 

sangskriver samt om hans per-
sonlighed.

99.4 Stanley, Paul

Stanley, Paul

Backstage
HarperCollins, 2019. 232 s

Selvbiografi af sanger, guita-
rist og bassist, Paul Stanley (f. 
1952), som var med til at starte 
bandet KISS i New York i 1972.

Kunst & arkitektur

71.6

Estvad Petersen, Steen

Den forstenede skov
Gyldendal, 2019. 114 s

Forfatter og arkitekt Steen 
Estvad Pedersen (f. 1938) for-
tæller om arkitektoniske rum 
i Danmark der rummer, eller 
svigter, stedets ånd - den 
arkitektoniske forståelse for 
et steds kulturbetingede tra-
ditioner.

72 Trier Mørch, Dea

Trier Mørch, Dea

Det grafiske værk
Louisiana, 2019. 247 s

Præsentation af den danske 
kunstner Dea Trier Mørchs 
(1941-2001) grafiske arbejder fra 

slutningen af 1960'erne til slut-
ningen af 1970'erne.

Historie

29.2

Fry, Stephen

Helte
Modtryk, 2019. 475 s

Græske heltesagn der er både 
dramatiske, morsomme, tragi-
ske og tidløse genfortælles i et 
moderne sprog.

32.16

Den røde underverden
Gyldendal, 2019. 411 s

Om hvordan Skandinavien i 
tiden mellem de to verdens-
krige spiller en vigtig rolle for 
kommunistiske undergrunds-
aktiviteter med global ræk-
kevidde. Med legale og illegale 
metoder dirigerer og kontrol-
lerer magthavere i Moskva den 

kamp, der skal udvide revolu-
tionen i Rusland til intet mindre 
end en verdensrevolution.

91.246

Blüdnikow, Bent

Jødefejden
Aarhus Universitetsforlag, 2019. 100 s

Historien om jøderne i Danmark 
i starten af 1800-tallet. Den 
litterære jødefejde (1813-1814) 
og den korporlige jødefejde 
(1819-1820) i forbindelse med 
at jøderne havde fået næsten 
ligestilling med kristne borgere.

91.92

Gregersen, Hans

Verden er ny
Turbine, 2019. 403 s

Gennemgang af 1920'erne, hvor 
forfatteren har udplukket en 
række små og store begivenhe-
der fra årtiet. Fx omhandler 1922 
bl.a. fundet af Tutankhamons 
grav, Mussolinis march mod 
Rom, generalstrejken i Randers, 
Kafkas død, Ulysses udkommer 
første gang, og Hitler begynder 
at gøre sig bemærket.
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91.93

Schmidt Hansen, Gustav

Mindetavlen
Storyhouse, 2019. 397 s

Hos Maskinmestrenes Forening 
i København hænger en minde-
tavle over 195 danske maskin-
officerer, der mistede livet på 
havet under 2. verdenskrig. 
Bogen fortæller historierne bag 
navnene på tavlen og om den 
skæbne, der overgik sømæn-
dene.

91.94

Friis, Lykke

Håbets Europa i 89 billeder
Gad, 2019. 272 s

Om de store omvæltninger, der 
fandt sted i 1989 i kølvandet 
på Berlinmurens fald. Med 
udgangspunkt i ikoniske, men 
også mindre kendte billeder, 
indfanges det hæsblæsende års 
mange begivenheder og forskel-

len på Europa før og efter 1989 
analyseres i to essays.

95.2

Varberg, Jeanette

Viking
Gyldendal, 2019. 575 s

Bogen beskriver vikingernes 
historie gennem 800 år, fra 
Romerrigets fald og frem til det 
første korstog, og giver en bred 
indføring i vikingetiden, vikin-
getogterne og de vikinger der 
satte spor i hele Europa i deres 
jagt efter rigdom og land.

96

Danmarkshistorien - sam-
fund, livsformer og politik

Gad, 2019. 414 s

Danmarks historie fra oldtiden 
til nutiden. Tværfagligt fokus 
med bidrag af både arkæolo-
ger, etnologer og historikere.

FILM

Nordiske film

Dronningen
Nordisk Film, 2019

Anne indleder et seksuelt for-
hold til sin mands teenagesøn, 
Gustav. Da affæren opdages, 
og Annes perfekte liv falder fra 
hinanden, må hun træffe et 
valg. Er det hende eller Gustav, 
der må tage konsekvenserne af 
deres løgne og bedrag?

De frivillige
SF Film, 2019

Markus Føns er både finans-
mand og jetsetter. Men han er 
lige blevet varetægtsfængslet 
efter mistanke om økonomisk 
svindel. Han trues og får tæsk af 
de andre indsatte og han søger 
tilflugt i frivillig isolation. Her 
begynder en magtkamp med 
den specielle korleder Niels.

Udenlandske film

Alle ved det
Scanbox Entertainment Denmark Soul 
Media, 2019

Sammen med sine to børn 
ankommer Laura fra Argentina 
til sin spanske hjemby for at 
fejre søsterens bryllup. Under 
festlighederne forsvinder 
Lauras datter pludselig, hvilket 
bliver starten på en desperat 
jagt, samtidig med at familiens 
skeletter vælter ud af skabene.

Amundsen
SF Film, 2019

Roald Amundsen - Den første 
som overvintrede i Antarktis, 
den første på Sydpolen, den 
første, der sejlede det Arktiske 
Ocean rundt. Kort sagt den 
største polarforsker gennem 
tiderne. En film om ekspeditio-
nerne, drømmene og de per-
sonlige konsekvenser.
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Avengers – endgame
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2019

Universet er blevet smadret 
af skurken Thanos. De reste-
rende Avengers medlemmer 
går i opløsning, men efter 5 år 
vender Ant Man tilbage, selv 
om alle troede han var død. Det 
giver Avengers en mulighed for 
at ændre historiens gang.

The bookshop
Angel, 2019

Efter anden verdenskrig flyt-
ter enken Florence til et lille 
kystsamfund, hvor hun åbner 
en boghandel. Det vil rige og 
magtfulde mennesker i lokal-
samfundet ikke have, og de gør 
alt for at sætte en kæp i hjulet 
på boghandlen.

Brad's status
Scanbox Entertainment Denmark Soul 
Media, 2019

Komediedrama om Brad, der 
med sin søn Troy besøger for-
skellige universiteter. På turen 
møder Brad sine gamle skole-
kammerater, der alle har fået 
store karrierer. Turen får ham 
til at sætte sin egen tilværelse 
i perspektiv. Han skal vejlede 
sin søn til at træffe de rigtige 
valg for sin fremtid, mens han 
selv må overvinde sin midt-
vejskrise.

Captain Marvel
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2019

På planeten Hala lider den 
kvindelig soldat Vers af pro-
blemer med hukommelsen. På 
en mission i kampen mod de 
onde Skrulls bortføres Vers. Det 
lykkes dog for hende at slippe 
væk, ud i verdensrummet, og 

hun ender med at styrte ned 
på Jorden!

Instant family  
- når 2 bliver til 5

Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2019

Ellie og Pete beslutter sig for 
at tage et lille barn i pleje med 
henblik på senere adoption. 
Men de falder for en stolt og 
stædig 15-årig pige med 2 små 
søskende. Forældreopgaven 
er slet ikke nem, og der opstår 
kaos i det pæne hjem.

Maria Stuart  
- dronning af Skotland

Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019

Historisk drama om den purunge 
skotske dronning Maria Stuart og 
den engelske dronning Elizabeth, 
der i midten af 1500-tallet kæm-
pede om magten.

Transit
Mis.Label Camera Film, 2019

Antihistorisk kærlighedsdrama 
om jøden George, der på sin 
flugt fra en nazistisk frem-
march, får mulighed for at 
tilegne sig en afdød forfatters 
personlige papirer og derved 
hans identitet.

Us
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019

Familien Wilson tager i som-
merhus og en aften dukker fire 
mørke skikkelser op udenfor 
huset. De tvinger sig adgang til 
huset, og det viser sig, at de er 
familiens dobbeltgængere. Og 
de har sakse med...

Van Gogh  
- ved evighedens port

Scanbox Entertainment Denmark Soul 
Media, 2019

Biografisk film om maleren 
Vincent van Gogh (1853-1890), 
centreret om de sidste år i hans 
liv, og samtidig et stærkt por-
træt af det at være en kunster, 
der ikke bliver forstået i sin 
samtid.



23

SPIL

FIFA 20
EA, 2019. PS4

Fodboldspil. Bring dit hold til 
tops I diverse turneringer eller 
kast dig ud i streetfodbold i 
spillets nye Volta-mode.

Greed fall
Focus Home Interactive, 2019. PS4

Rollespil. Rollespil hvor du som 
ambassadør for Congregation 
of Merchants udsendes til 
ø-riget Teer Fradee, hvor du 
skal mægle mellem de ind-
fødte, de religiøse Theleme 
og alkymisterne fra Bridge 
Alliance.

Grid
Codemasters, 2019; Day one edition. PS4

Racerspil. Sæt dig bag rattet i 
fede biler og styr din karriere 
til sejr på seje baner over hele 
verden. Pas på med at genere 
andre biler for meget, for så 
træder Nemesis-systemet i 
kraft og de kører udelukkende 
for at skade dig.

Man of Medan
Bandai Namco Entertainment Europe, 
2019. PS4

Platformspil. Actionspil. 
Survival horror. Fire amerikan-
ske venner rejser til det sydlige 
Stillehav, i jagten på et skibs-
vrag fra 2. verdenskrig. Skibet 
viser sig at være hjemsøgt, 
og en nervepirrende kamp 
for overlevelse går i gang. 
Fortællingen tilpasses efter 
dine valg og afgør hovedperso-
nernes skæbne.

Sudden strike 4  
- complete collection

Kalypso Media, 2019. PS4

Strategispil. Her kan du deltage 
i de største slag fra 2. ver-
denskrig. Tag kontrol over de 
allierede, tyske eller sovjettiske 
styrker og kast dig ud i over 45 
missioner, hvor du skal bruge 
dine strategiske evner.

The surge 2
Focus Home Interactive, 2019.  
PS4/ Xbox One

Actionspil. Rollespil. I dette 
science fiction-spil skal du 
kæmpe mod panserklædte 
vagter og kamprobotter i frem-
tidsbyen Jericho City, hvor dit 
fly er styrtet ned. Et action-
RPG i soulslike-subgenren, som 
har ultrahøj sværhedsgrad.

Tropico 6
Kalypso Media, 2019; El Prez edition. Ps4

Simulationsspil. Du er El 
Presidente, som skal opbygge 
et velfungerende samfund på 
den caribiske ø Tropico. Du skal 
etablere bygninger og infra-
struktur, drive landbrug, ekspor-
tere varer og meget mere. Vil du 
være en frygtet diktator eller en 
vellidt demokrat? Valget er dit! 

Wreckfest - drive hard, die 
last

THQ Nordic, 2019. Ps4

Racerspil. Der skal køres ræs, 
og alle tricks gælder. Her må 
skubbes, torpederes og smad-
res. Banerne er hovedsageligt 
delt op i to typer: Destruction 
derby hvor vinderen er sidste 
kørende bil, og det mere regu-
lære baneløb. Her scorer man 
ekstrapoint og vinder måske 
ultimativt løbet, ved at køre 
modstanderne af banen.
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