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BØGER

Danske romaner

Badura, Julie
De dage med dig 
People'sPress, 2017. 186 s
I København møder en kvinde 
og en mand hinanden og forel-
sker sig. Men alt er svært, selv 
om kærligheden er stor.

Berwald, Charlotte
Valkyrien 
Historia, 2016. 125 s
Tusind års skam ; 2. bind

Slægtsroman. Aina har mistet 
sin mand Vladimir, og hun iso-
lerer sig og forsøger hele tiden 
at leve i minderne om ham.

Bjerg, Sanne
Fejltagelsernes bog 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 520 s
Skakspilleren Vaclav bliver 
ved en fejl agent for en fod-
boldspiller og sammen vil de 
kidnappe Messi pga. hans hel-
bredende kræfter.

Conradsen, Keld
Centrifugen 
Modtryk, 2017. 387 s
Zaina og Danny vokser 
op samtidig i omegnen af 
Gellerupparken i Aarhus, men 
møder først hinanden som 
29-årige i en hemmelig for-
ening, der udforsker sanserne.

Dyhr, Anna
Købekælling 
Jensen & Dalgaard, 2017. 167 s
En poetisk roman om en 
kvinde der søger frigørelse for 
undertrykkelse gennem oprør.

Fjord Christensen, Mogens
Forskydninger 
mellemgaard, 2017. 151 s
Noveller. Realistiske skæbne-
fortællinger med krigen som 
omdrejningspunkt. Hvordan 
håndterer hjemsendte og trau-
matiserede soldater deres liv? 

Hvad tænker præsidenten hvis 
søn er i krig? Kan man flygte fra 
sin fortid som krigsforbryder? 
Hvad sker der, når man udsæt-
tes for tortur i et fremmed land?

Gerhardt, Maria
Transfervindue 
Politiken, 2017. 90 s
I Nordsjælland lever de termi-
nal syge afsondret fra resten 
af samfundet i et stort hospice 
fyldt med luksus.

Hansen, Frank Sebastian
Billeder fra Lissabon 
EC Edition, 2017. 271 s
Danske Paula rejser til 
Portugal for at lede efter sin 
forsvundne far. Turen bliver 
en rejse ind i Portugals koloni-
historie og farens liv under det 
fascistiske diktatur.

Holm Andersen, Morten
Hesteskamferingerne 2004 
Gyldendal, 2017. 163 s
Den for nyligt fraskilte Svend 
involveres, p.g.a. sin forkær-
lighed for dyr, i en sag om 
hesteskamferinger. Om selv-
tægt, familierelationer og om 
at prøve at finde kærligheden 
på ny.

Høeg, Tine
Nye rejsende 
Rosinante, 2017. 216 s
Kortprosaroman. Første dag 
som togpendler møder en 
kvinde en gift mand og indle-
der en affære.

Jensen, Martin
På kanten 
Klim, 2017. 165 s
Han er pensionist, bor alene 
på landet og passioneret fug-
lekigger. Hun er en ung arkæo-
log og langtidsledig. Da hun 
slår sig ned i ruinen på nabo-
ejendommen, krydses deres 
veje nogle forårsmåneder.
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Jessen, Ida
Doktor Bagges anagrammer 
Gyldendal, 2017. 156 s
2. del af: En ny tid 

Thyregod, sidst i 1920'erne. 
Lægen Vigand Bagge er døde-
ligt syg, og om natten skriver 
han og tænker tilbage på sit 
liv. Ikke mindst på sin mor, sit 
virke som læge og sit ægte-
skab.

Kjædegaard, Lars
En ærlig mand 
Rosinante, 2017. 382 s
Poul passer sine syge og gam-
le forældre. Da et hændeligt 
uheld sætter ham fri, etablerer 
han "Ærligt nærvær". Et tilbud 
til alle om at få et andet men-
neskes uforbeholdne mening. 
Pouls evner som ærlig mand 
viser sig både at være store og 
efterspurgte.

Korsgaard, Thomas
Hvis der skulle komme  
et menneske forbi 

Lindhardt og Ringhof, 2017. 314 s
På en gård langt ude på landet 
ved Skive bor Tue med sin 
familie. Da en lillesøster dør 
ved fødslen, synker hans mor 
ned i en depression. Faderen 
er forgældet og frustreret, og 

det går ind imellem ud over 
børnene. I skolen bliver der 
ikke grebet ind, selvom Tue 
nogle gange har et blåt øje, 
men han klarer sig på trods.

Langvad, Maja Lee
Dage med galopperende  
hjertebanken 

Gyldendal, 2017. 157 s
Tankerne vælter frem, hun 
er ramt af stress. Men hun er 
også forelsket, skrøbelig og 
ensom. Tanker om kærlighe-
den til moderen og forholdet 
til omverdenen. Om de dage, 
hvor man er ramt af galoppe-
rende hjertebanken.

Olesen, Stinus
Voksenværk 
Byen, 2017. 227 s
Tennisspilleren Pierre kæmper 
for at bevare forholdet til 
sin kæreste, som ikke trives i 
kolde København. Pierre skal 
bare lige vinde en sidste tur-
nering, så kan de tage sydpå 
igen. Men det går ikke som 
planlagt, og Pierre må tage sit 
liv op til revision.

Rosenfeldt-Olsen, Selma
Leipziger Tagebuch 
Gladiator, 2017. 161 s
Frida står på tærsklen til vok-
senlivet og er flyttet til Leipzig 
for at finde ud af hvad hun vil. 
Måske vil hun fotografere? 
Dagene går med at hænge ud 
med hendes samboer i kvarte-
ret, og tage på ture rundt i det 
gamle DDR.

Sabroe, Morten
Love me Do 
Politiken, 2017. 335 s
En indespærring i en elevator 
i New York får store konse-
kvenser for Morten Sabroe, 
der er tæt på at gå i opløsning 
af oplevelsen. Hændelsen får 
ham til at tage sit liv op til 
overvejelse.

Schmidt, Garbi
Ebba 
Gyldendal, 2017. 284 s
I begyndelsen af det 20. århund-
rede bliver den unge kvinde 
Ebba uddannet boghandlerske, 
hvilket giver hende muligheder, 
der ellers er få af datidens kvin-
der forundt. Gennem hendes 
litterære lidenskab, hendes 
fascination af København, 
hendes venskaber og hendes 
kærlighedsrelationer tegnes et 
portræt af en kvinde med ben i 
næsen og på jorden.

Tellerup, Malte
Markløs 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 160 s
I en foranderlig natur vandrer 
de to brødre Malte og Emil 
hen over Fyn. De går nye veje 
og forsøger at komme over-
ens med familiens historie.
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Wenzel Andreasen, Mogens
Christa på fire hjul 
Olufsen, 2017. 183 s
Dåb, konfirmation, bryllup 
og begravelse sætter ram-
men for historien om en helt 
almindelig dansk familie og 
medlemmernes forhold til den 
kristne tro.

Digte

Adonis
Sange af Mihyar fra Damaskus 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 214 s
Syriske Adonis er en af de 
største digtere i moderne 
arabisk litteratur, og dette 
hovedværk er en omfattende 
digtkreds med en farverig 
mosaik af myter, historier og 
arabisk mystik.

Eric, Caspar
Avatar 
Gyldendal, 2017. 110 s
Digte om ikke at passe ind; at 
være fremmedgjort overfor 
verden, sine venner og sig 
selv.

Gerður Kristný
Drapa 
Vandkunsten, 2016. 86 s
Langdigt om et autentisk 
mord. Hvad er det der vandrer 
rundt i natten? Er det djæve-
len, Odin, en skikkelse trans-
formeret af mytologiske figu-
rer? Mørke, kulde og uhygge, 
griber Reykjavik og en kvinde 
dør. Digtet er et mindedigt til 
denne kvinde.

Jensen, Peder Frederik
Skullfucking 
Samleren, 2017. 72 s
På et sanatorium sidder en 
mand, men hvad i hans ver-
den er sandt og hvad skaber 
egentlig verden? Langdigt om 
historiens opløsning og vores 
opløsning i historien. Om en 
verden fyldt med uhyrlighe-
der, overgreb og magtesløs-
hed.

Kaalø, Sten
Bobler 
Vandkunsten, 2016. 75 s
Digte med små og store 
betragtninger om hverdagsli-
vet i et enkelt stemningsfuldt 
sprog.

Nordiske romaner

Boström Knausgård, Linda
Velkommen til Amerika 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 88 s
Romanen fortælles ud fra den 
11 årige Ellens synspunkt. Hun 
nægter at tale da faderen dør 
og familien kollapser. Vi følger 
hende, hendes storebror og 
mor som lever på randen af en 
katastrofe.

Gulliksen, Geir
Historie om et ægteskab 
C&K, 2017. 183 s
Timmy og Jon har været lyk-
keligt gift i 20 år, de har to 
børn og et godt liv. En helt 
almindelig dag møder en af 
ægtefællerne en anden, bliver 
forelsket og ender med at 
bryde det trygge familieliv de 
har bygget op sammen.

Haag, Martina
Der er noget  
som ikke stemmer 

Aronsen, 2017. 171 s
Petra er nyligt fraskilt. Hun 
bearbejder sorgen og hendes 
mands utroskab ved at tage 
op i Sveriges bjerge og skrive 
om oplevelsen.

Michelsen, Sólrún
På den anden side er marts 
Torgard, 2017. 145 s
Roman om et mor-datter for-
hold. Hovedpersonen er en 
kvinde i 50'erne. Hun er mor 
og har stadig selv sin mor, 
men hun er lige så stille er ved 
at miste hende til alderdom 
og død.



5

Ófeigur Sigurðsson
En roman om Jon og hans 
breve til sin gravide kone, da 
han opholdt sig i en grotte 
hen over vinteren og forbe-
redte hendes ankomst og de 
nye tider 

Gyldendal, 2017. 205 s
Den unge præst Jon rejser i 
1755 om på sydsiden af Island 
for at skabe en ny tilværelse. 
Han skriver breve hjem til sin 
hustru om forløbet, mens de 
venter på, at de skal genses.

Solstad, Dag
Generthed og værdighed 
Rosinante, 2017. 187 s
En satirisk og samfundskritisk 
roman om en midaldrende 
norsk gymnasielærer der går 
amok overfor eleverne, da han 
ikke kan få sin paraply åbnet. 
Mens han går rundt i regnen 

tænker han tilbage på studieti-
den og sit ægteskab.

Udenlandske romaner

Buti, Roland
Midt i horisonten 
Arvids, 2016. 175 s
13-årige Gus bliver vidne til 
familiens sammenbrud i den 
varmeste sommer i mands 
minde, da moderen finder 
sammen med Cecile og fade-
ren går bankerot med sit 
landbrug.

Gardam, Jane
De sidste venner 
Modtryk, 2017. 237 s
Gamle Filth ; 3

Historien om advokaterne 
Edward Feathers & Terry 
Veneering fortsætter. De to 
ældre herrer er nu bosat i 
England, hvor deres fordums 
kærlighed til den samme 
kvinde og årelange konkur-
rence indeholder elementer 
af noget, der næsten kunne 
betegnes som venskab.

Donoghue, Emma
Underet 
Politiken, 2017. 310 s
Roman om 11-årige Anna, der i 
følge sin familie ikke har spist 
i fire måneder. Sygeplejersken 
Lib skal overvåge, om det er 
snyd eller et Guds under - det 
bliver 14 dramatiske dage.

Konar, Affinity
Mischling 
Gad, 2017. 367 s
Tvillingerne Pearl og 
Stasha ankommer i 1944 til 
Auschwitz, hvor de sammen 
med en række andre tvil-
lingepar udvælges til Josef 
Mengeles medicinske ekspe-
rimenter. Da lejren rømmes, 
er pigerne kommet væk fra 
hinanden.

Kraus, Chris
I love Dick 
Gyldendal, 2017. 302 s
Delvis selvbiografisk roman 
om den kvindelige kunstner 
Chris, der forelsker sig i den 
belæste Dick. Chris er gift 
med den ældre, intellektuelle 
Sylvere. Da de ikke længere 
har et seksuelt forhold, begyn-
der de at lege med forelskel-
sen og skriver sammen breve 
til Dick.

Lappert, Rolf
I vinterens løb 
Tiderne Skifter, 2017. 301 s
Lennard Salm er midaldrende 
kunstner. Vi følger ham en vin-
ter i barndommens Hamburg, 
hvor (gen)oplevelsen af 
byen flettes sammen med en 
rejse tilbage i erindringen til 
en barndom med en streng, 
distant mor og en veg far.

Lenz, Siegfried
Overløberen 
Hovedland, 2016. 246 s
En ung tysk soldat møder i 
slutningen af 2. verdenskrig en 
polsk pige i et tog. Deres knæ 
mødes næsten, men det er 
ikke en verden for kærlighed 
og så alligevel.
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Lerner, Ben
22:04 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 263 s
En ung forfatters kamp med 
forventningerne, fremtiden, 
tankerne og livet i bevægelse. 
Hensat til New York i tiden 
mellem orkanerne Irene og 
Sandy.

Paris, B. A.
Bag lukkede døre 
Jentas, 2017. 303 s
Nygifte Jack og Grace er det 
perfekte, misundelsesværdige 
par, som elsker hinanden og 
tilsyneladende har alt, hvad 
man kan ønske sig. Men hvor-
for kan man aldrig komme til 
at møde Grace alene - og er 
Jack ikke lige lovlig kontrol-
lerende? 

Sarrazin, Albertine
Astragal 
People'sPress, 2017. 190 s
Selvbiografisk roman om 
den unge pige Anne, der er 
på flugt fra fængsel. Under 
flugten brækker hun anklen. 
Heldigvis bliver hun samlet op 
af Julien og han skjuler hende 
fra politiet. Allerede fra første 
færd ved hun, at de hører 
sammen.

Stambach, Scott
Den usynlige Ivan Isaenko 
Politiken, 2017. 302 s
Den multihandicappede Ivan 
Isaenko er vokset op på Mosyr 
Hospital for Alvorligt Syge 
Børn i Hviderusland. Ivans 
dage udfyldes med tidsfordriv, 
lige indtil den leukæmiramte 
pige Polina dukker op, og 
giver Ivan en mening med livet 
for første gang.

Taska, Ilmar
Større end livet 
Jensen & Dalgaard, 2017. 262 s
Noveller fra estiske Ilmar 
Taska som oftest skildrer det 
illusionsløse, psykisk trængte 
og ensomme menneske i bl.a. 
Estland under Sovjetunionens 
styre. Desuden findes histo-

rier som foregår i relation til 
musikkens og filmens verden.

Wildenhain, Michael
Mens alligatoren griner 
Turbine, 2017. 219 s
Jeg-fortælleren Matthias ser 
tilbage på sit liv for at forstå 
de begivenheder, der formede 
hans liv. En tragisk familiehi-
storie væves sammen med det 
tyske efterår, der var præget 
af terroranslag fra Rote Armee 
Fraktion (RAF), og tiden efter.

Winman, Sarah
Et år med underfulde møder 
Turbine, 2017. 309 s
Året er 1947. Den 89-årige 
kvinde, Marvellous Ways, bor 
ved flodbredden i Cornwall, 
hvor hun sidder og venter på 
sit sidste eventyr. Den hårdt 

plagede og medtagne soldat, 
Francis Drake, dukker op i 
Cornwall, da han skal aflevere 
et brev fra en død soldat. 
Måske kan gamle Marvellous 
og unge Francis bruge hinan-
den til noget? 

Mest for kvinder

Banks, Maya
Endelig sikker 
Lovebooks, 2017. 368 s
En slow burn-roman ; 3

Zack Covington har mistet sit 
livs kærlighed Gracie. Da han 
mange år senere øjner en ny 
chance, vil han gøre alt for 
ikke at miste hende igen. Men 
Gracie tror, at Zack stod bag 
et grufuldt overfald på hende.

Bregnhøi, Laura Eidnes
Dagbog til min hjerne 
Alvilda, 2017. 202 s
22-årige Rakel har fået en hjer-
nerystelse. Det siger lægen. 
Men Rakels hjerne har fået sit 
eget liv. Rakel er ikke typen, 
der får en depression, men dét 
skal hun lige have overbevist 
både sin hjerne og psykiateren 
om.
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Brockmole, Jessica
Engang en sommer 
Bazar, 2017. 426 s
Et tæt venskab og en uskyldig 
forelskelse opstår, da Luc's 
franske forældre tager den 
15-årige sårbare og kunstneri-
ske Clare til sig. Kan kærlighe-
den overleve mange års adskil-
lelse, traumer fra 1. verdens-
krig og forsvundne breve.

Colins, Katy
Destination - India 
HarperCollinsNordic, 2017. 303 s
The lonely hearts travel club ; 2

En dårlig anmeldelse og 
en elendig guide er ved at 
spænde ben for Georgia og 
Bens nystartede rejsebureau, 
The lonely hearts travel club. 
Pludselig befinder Georgia sig 
på vej mod Indien, alene og 
undercover.

Dillon, Lucy
En lille god gerning 
Bazar, 2017. 479 s
En ung kvinde køres ned foran 
Libbys hotel, og pådrager sig 
hukommelsestab. Libby tilby-
der at tage sig af hende, og 
denne venlige handling sætter 
gang i en kæde af livsændren-
de begivenheder.

Moriarty, Liane
Vanvittig skyldig 
Politiken, 2016. 488 s
Tre par mødes til barbecue, 
men den hyggelige lille sam-
menkomst får uventede 
konsekvenser - ikke mindst for 
barndomsveninderne Erika og 
Clementine.

Spænding

Axat, Federico
Sidste udvej 
DreamLitt, 2016. 446 s
Ted McKay bliver afbrudt i sit 
selvmord, da det banker på 
døren. Han opdager en seddel 
med sin egen skrift, som han 
ikke kan huske at have skre-
vet. Der står at han skal åbne 
døren, men hvem banker på? 

Child, Lee
Den rette mand 
Jentas, 2017. 420 s
En Jack Reacher-thriller

På vej til Virginia blaffer Jack 
Reacher sig til kørelejlighed 
med to mænd og en kvinde. 
Det viser sig dog snart, at 
kvinden ikke er i bilen frivilligt, 
og snart er Jack involveret i en 
sag om kidnapning og mord.

Gentry, Amy
Aldrig glemt 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 300 s
Hvad sker der i en familie, når 
en ung kvinde pludselig står 
på dørtærsklen og hævder at 
være deres forsvundne datter 
Julie, der blev bortført otte 
år tidligere? Eufori og glæde 
afløses af nagende tvivl. Hvem 
er hun, Julie? 

Snoekstra, Anna
Hendes sidste sommer 
HarperCollins Nordic, 2017. 272 s
En kvinde bliver anholdt for 
butikstyveri og stjæler en 
forsvunden kvindes identitet, 
for at redde sig selv. Men ikke 
alle tror på, at hun er den hun 
udgiver sig for at være.

Dansk spænding

Boelskov, Pernille
Bornholmerdybet 
4. til Venstre, 2017. 367 s
Den bornholmske præst 
Agnethe Bohn finder en 
ung havbiolog død på en 
trappe på Bornholmerfærgen. 
Politimanden Lars, mistænker 
at der er en sammenhæng 
mellem den unge kvindes død 
og hendes forskning.

Broksø, Keld
Koldfronter 
EgoLibris, 2017. 544 s
Et fund på en kirkegård 
i København sender den 
arbejdsløse akademiker Jack 
Wolff til Berlin og videre til 
Rusland på sporet af en dra-
matisk familiehistorie. Trådene 
går tilbage til hændelser fra 
anden verdenskrig og er 
nøglerne til både værdier og 
områder i et konfliktområde i 
Europa.
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Dahl, Kristoffer
Selvmorderen 
Valeta, 2016. 490 s
Den karismatiske André 
Camus er verdens eneste 
selvmordsefterforsker. Han 
betegner sig selv som manden 
der får selvmorderens skelet 
ud af de efterladtes skab, men 
da hans egen kone begår selv-
mord braser hans verden sam-
men. Naget af skyld bevæger 
han sig ud på en dødsensfarlig 
rejse for at finde ud af hvad 
der skete.

Halfdan, Finn
De uskyldige døde 
People'sPress, 2017. 401 s
Journalisten Maya Leander 
har en fortid i en internatio-
nal hjælpeorganisation. Hun 
lever nu en (måske) lidt for 

stille tilværelse på lokalavisen 
i Roskilde, men bliver efter en 
spontan kærlighedsweekend 
sigtet for drab og opdager 
snart, at hun udover politiet er 
efterstræbt af internationale 
gangstere som måske er tæt-
tere på hende end hun fore-
stillede sig.

Lundberg, Peter
Agenda 
PROfil, 2016. 361 s
En tilsyneladende vellyk-
ket fusion mellem en dansk 
finanskoncern og et interna-
tionalt finansimperie, viser 
sig at blive startskuddet på 
en gigantisk bedrageriskan-
dale. Kriminalkommisær Thor 
Thomsen og hans kolleger er 
på sagen.

Mord i dit hjem 
Byens Forlag, 2016. 213 s
Kriminoveller af danske forfat-
tere hvor mordene foregår i 
forfatternes egne boliger.

Petersen, Eddie Thomas
Værelse til leje 
People'sPress, 2017. 291 s
Den bankfuldmægtige Lennart 
Bygholm Nielsens hverdag, 

som bor alene i den lidt for 
store lejlighed i København, 
ændres da han udlejer et 
værelse til den unge Natasja 
fra Ukraine. Den midaldrende 
Lennart får med Natasja lidt 
kulør på en ellers ensformig 
hverdag. Men så en dag for-
svinder Natasja, og Lennart 
bliver hurtigt den hovedmis-
tænkte.

Svidt, Ole Rosenstand
Det bliver et nej tak herfra 
Byens Forlag, 2016. 325 s
Satirisk krimi, der spidder det 
danske musik- og mediemijø. 
En dommer fra et musikta-
lentshow bliver kidnappet. 
Kidnapperen kræver, at musik-
talentshowet tages af sende-
fladen og erstattes af profes-
sionelle danske musikere, som 
viser hvad de kan.

Westberg, Niels Frederik
Sidste akter 
Byens Forlag, 2016. 196 s
Alvin Gregorius Olson-Nissen 
er efter karrieren som neuro-
log nu nået til vejs ende efter 
en deroute. De sidste patien-
ter er blevet hjulpet til en mild 
død og nu venter kun selvmor-
det, men da han ser sig jaget 
af mafiabosser, genvinder han 
en smule af sin gamle handle-
kraft, men er det nok? 

Woythal, Arne
De dræbtes advokat 
Byens Forlag, 2016. 349 s
Kriminalassistent Rasmus Berg 
og hans kolleger i drabsaf-
delingen har travlt. Over en 
kort periode bliver tre mænd 
fundet myrdet i Københavns 
området. Berg aner en mulig 
sammenhæng, og bliver per-
sonligt involveret da datteren 
trues på livet.
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Nordisk spænding

Damhaug, Torkil
En femte årstid 
Modtryk, 2017. 587 s
Fire unge mennesker sniger 
sig ind på en forladt fabrik, 
hvor de uforstyrret kan afsøge 
grænser. Da de opsøges af 
skolens mobbeoffer, tager 
de en beslutning, som får 
forfærdelige konsekvenser 
for dem alle, og som afdæk-
ker fortrængte begivenheder 
og skjulte synder fra tidligere 
generationer.

Gerhardsen, Carin
Domino 
People'sPress, 2017. 429 s
Hammarby-serien ; 8. bog

Krimi fra Stockholm, hvor 
to mennesker bliver dræbt 
på åben gade. Var det dem, 
gerningsmanden gik efter, 
eller var de bare på det for-
kerte sted på det forkerte 
tidspunkt? Kriminalkommissær 
Conny Sjöberg og hans for 
tiden dårligt fungerende team 
arbejder med sagen, som viser 
sig at mere kompliceret end 
som så.

Kepler, Lars
Kaninjægeren 
Gyldendal, 2017. 575 s
I Stockholm dræber en spree 
killer den ene 50-årige mand 
efter den anden på de mest 
voldsomme måder. Hvorfor 
og hvad er sammenhængen? 
Tidligere kommissær Joona 
Linna bliver midlertidigt løs-
ladt fra et lukket fængsel for 
at bistå politiet i et voldsomt 
kapløb med tiden.

Schepp, Emelie
Ondt blod 
Politiken, 2017. 388 s
Da Aida kommer hjem finder 
hun sin mor bevidstløs og 
uden hænder, og snart dukker 
endnu et offer op. Anklager 
Jana Berzelius arbejder med 
politiet på sagen, men da 

hendes fjende Danilo flygter 
fra politiet, får hun andet at 
tænke på.

Staalesen, Gunnar
Storesøster 
Gyldendal, 2017. 319 s
Varg Veum ; 18

Privatdetektiv Varg Veum 
opsøges af en ældre dame, 
der hævder at være hans 
søster. Hendes guddatter er 
forsvundet, og der er en vis 
forbindelse til en gammel 
voldtægtssag. Undervejs fin-
der Veum brikker til sin egen 
families ukendte historie.

Sveen, Gard
Blod i dans 
Klim, 2017. 282 s
En Tommy Bergmann-krimi ; 3

Politiet troede at seriemorde-
ren Jan-Olav Farberg var død. 
Men da mystiske beskeder fra 
Litauen dukker op viser det 
sig måske, at sandheden er en 
anden. Enspænderbetjenten 
Tommy Bergmann forfølger 
sporene til Litauen, hvor spo-
rene peger mod en gammel 
religiøs sekt.

Tangen, Geir
Maestro 
Modtryk, 2017. 364 s
En kvinde kastes ud fra et høj-
hus og dør. En lokal journalist, 
Viljar Ravn Gudmundsson på 
Haugesunds avis, var varslet 
men tog det ikke alvorligt 
nok. Nok et varsel og et drab 
følger.

Tursten, Helene
Sandgrav 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 381 s
Krimiserien med: Embla Nyström ; 2

Da en lille pige forsvinder, 
sættes efterforsker Embla 
Nyström på sagen. Hurtigt 
viser det sig, at det er mere 
speget end først antaget, og 
da en politibetjent dør, spidser 
tingene til.
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Biografier  
& erindringer

99.4 Fristrup Jensen, Leon
Born free 
Bogkompagniet, 2017. 170 s
Gangsteren Lonnes historie 
starter med faderens død, og 
herefter begynder hans krimi-
nelle løbebane. Med historier 
fra det vilde liv i den danske 
kriminelle underverden og 
hans i alt mere end 31 år i 
fængsel.

99.4 Ghorbani, Henriette
Ghorbani, Henriette
Når mor har demens 
Frydenlund, 2017. 144 s
Henriette Ghorbani (f. 1968) 
fortæller om sit liv, der er 
præget af at hun i en årrække 
var pårørende til en dement. 
Hendes mor fik demensdiag-

nosen som 59-årig i 2003 og 
døde i 2016. I bogen følger vi 
hele sygdomsforløbet i det der 
kaldes de pårørendes sygdom.

99.4 Glahn, Marianne Stürup 
Egede
Glahn, Marianne Stürup Egede
Mit liv i gastronomiens  
tjeneste 

Green, 2016. 221 s
Erindringer og kogebog i ét. 
Første del handler om Glahns 
(f. 1926) opvækst og liv med 
fokus på gastronomien, anden 
del er en kogebog med ret-
ter inspireret af det tyrkiske 
og det franske køkken, samt 
nogle få danske klassikere.

99.4 Jensen, Knud W
Engberg, Hanne
Knud W. Jensen 
Historia, 2016. 103 s
Portræt af kunstmuseet 
Louisianas stifter Knud W. 
Jensen (1916-2000). Det pri-
mære fokus er på hans ung-
domsår, hans familie og rela-
tioner i omgangskredsen.

99.4 Lidegaard, Else
Lidegaard, Else
Med nordlys i øjnene 
2017. 294 s
Else Lidegaard (f. 1933) beskri-
ver sine møder med Grønland 
i henholdsvis 1950'erne og 
igen 50 år senere. Om livet i 
Grønland, om de forskelle, der 
er mellem grønlændere og 
danskere, men også om, hvad 
der binder grønlændere og 
danskere sammen.

99.4 Matar, Hisham
Matar, Hisham
Hjemkomsten 
Gyldendal, 2017. 296 s
Hisham Matar (f. 1970) var 19 
år, da hans far blev kidnappet 
og sendt i fængsel i Libyen. 22 
år senere, efter Gaddafis død, 
vender Hisham Matar sammen 

med sin familie tilbage til det 
hjemland, han aldrig troede, 
han skulle gense.

Fra virkelighedens 
verden

34.796
Offersen, René
Kold krig i Højesteret 
Vandkunsten, 2017. 212 s
Advokat René Offersens for-
tælling om injuriesagen mel-
lem Jørgen Dragsdahl og Bent 
Jensen, men også mere gene-
relt om Højesteret og medier-
nes rolle i store retssager.

38.7
Petersen, Malene Gerd
Sondemad og flødeboller 
Special-Pædagogisk Forlag, 2017. 
168 s

15 personer i alderen 8-64 
år beretter om hvordan det 
påvirker ens liv, når man har 
en bror eller søster med et 
handicap som f.eks. ADHD, 
Downs Syndrom eller autisme.
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99.4 Frøyr, Hanne
Frøyr, Hanne
Om mørke og om lys 
Borgen, 2017. 109 s
Hanne Frøyrs (f. 1949) person-
lige beretning om sorgarbejde 
og om at miste sin datter, som 
begik selvmord. Om datterens 
liv og personlighed, kærlighed, 
glæde og sorg, og om hvordan 
clairvoyance og en spirituel 
rejse til Indien hjalp hende 
igennem sorgen.

99.4 Joners Larsson, Anna-
Lena
Joners Larsson, Anna-Lena
Nazitøsen 
HarperCollins Nordic, 2017. 335 s
Anna-Lena Joners Larsson (f. 
1977) fortæller om hvordan 
hun, fordi hun blev forelsket i 
forsangeren i et White Power-
band, langsomt blev nazist, 

og hvordan hun kom ud af 
miljøet igen, da parret fik det 
andet barn og forholdet gik i 
opløsning.

99.4 Thellefsen, Camille
Thellefsen, Camille
Psykiatrien tur-retur 
mellemgaard, 2016. 125 s
Camille Thellefsen (f. 1967) 
fortæller om livet med de psy-
kiske konsekvenser af farens 
misbrug. Om et langt forløb 
med utallige diagnoser og 
indlæggelser, og om hvordan 
hun i dag lever med diagnosen 
paranoid skizofreni.

99.4 Vrba, Rudolf
Vrba, Rudolf
Flugten fra Auschwitz 
People'sPress, 2016. 415 s
Om Rudolf Vrba (f. 1924), 
der flygtede fra Auschwitz 
i april 1944 og afslørede 
Nazitysklands rædsler. Med 
Vrba-Wetzler-rapporten, der 
indgik som bevismateriale 
i Nürnbergprocessen efter 
krigen.

Tro & tanker

04.53
Knausgård, Karl Ove
Om sommeren 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 354 s
En personlig encyklopædi om 
den nære virkelighed, skrevet 
af en far til hans yngste datter.

19.01
Hvidtfelt Nielsen, Kristian
Viden 
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 
59 s

Tænkepauser ; 46

Forfatteren anvender filosof-
ferne og erkendelsesteoreti-
kerne til at indkredse videns-
begrebet og inddrager samti-
dig eksempler fra hverdagen.

61.267
Rattan, Suresh Inder Singh
Alder 
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 
59 s

Biogerontolog Suresh Rattan 
filosoferer i nr. 45 i serien 
"Tænkepauser" over menne-
skets alder og biologi.

Politik & videnskab

52.75
Hawking, Stephen W.
Mesterværket 
Klim, 2017. 201 s
Om hvornår og hvordan uni-
verset opstod, naturlovene, 
hvorfor vi eksisterer og hvad 
virkeligheden udgøres af.

59.1
Jensen, Peter K. A.
Odysséen om mennesket 
Gyldendal, 2017. 550 s
Om de myter, tanker, ska-
belsesberetninger og fore-
stillinger om menneskets 
oprindelse, der i mere 2500 år 
fra antikken op til midten af 
1800-tallet har domineret i den 
vestlige verden, samt rede-
gørelse for hovedtrækkende 
i den videnskabelige udforsk-
ning af emnet.
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91.95
Itu 
Ræson, 2016. 276 s
Europa, Vesten og verden efter 
Brexit, Trump og 10 års kriser.

99.4 Lykketoft, Mogens
I verdens tjeneste 
Rosinante, 2016. 270 s
Om Mogens Lykketoft (f. 
1946) og Mette Holms (f. 
1953) indsats og oplevelser 
som repræsentanter for FN 
som henholdsvis formand 
og førstedame for den 70. 
Generalforsamling.

99.4 Obama, Barack
Obama, Barack
Obamas taler 
People's Press, 2016. 238 s
Præsidentens største taler 
2008-2016.

99.4 Trump, Donald J.
Johnston, David Cay
Donald Trump 
People'sPress, 2017. 319 s
Historien om Donald Trump (f. 
1946) inden han blev USA's 45. 
præsident. Her gives et indblik 
i Trumps vej til verdens mest 
magtfulde embede, og i et 
menneske, som ingen midler 
skyr for at nå sine mål.

Personlig udvikling  
& psykologi

15.2
Crabbe, Tony
Travl 
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 
380 s

Beskrivelse af travlhed og 
forslag til at give arbejds- og 
hjemmelivet en mere harmo-
nisk retning.

15.2
Gilbert, Elizabeth
Big magic 
Gyldendal, 2017. 235 s
Selvbiografisk selvhjælpsbog 
om at arbejde med sin egen 
kreativitet.

15.2
McKeown, Greg
Det essentielle 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
263 s

Forfatteren introducerer 
begrebet "essentialisme", som 
handler om at stoppe op, vur-
dere mulighederne og vælge 
dem eller de muligheder, der 
virkelig betyder noget.

15.2
Moorjani, Anita
Du er nok! 
Borgen, 2016. 253 s
Selvhjælpsbog for folk som 
gerne vil have mere selvværd. 
Hvert kapitel tager udgangs-
punkt i en fortælling fra Anita 
Moorjanis eget liv og kobler 
det til en myte.

61.36
Brown, Brené
Kom stærkt tilbage 
Turbine, 2017. 319 s
Om at leve med de følelser, 
der vækker ubehag, angst og 
skam, og om at afdække sine 
følelser og se på hvordan de 
påvirker ens handlinger og 
hvad der kan ændres.

61.36
Vejen til sund robusthed 
EmpowerMind, 2017. 310 s
Øvelser til træning af person-
lige kompetencer, som kan 
øge robusthed i privat- og 
arbejdsliv.

Mest for kvinder

15.2
Møberg, Susanne
Sensitive kvinder i  
plusalderen 45+ 

Møberg, 2016. 119 s
Forfatterens egne erfaringer 
og viden om sensitive kvinder, 
og om hvordan man beva-
rer livslyst, indre ro og kan 
erkende og udnytte alderens 
fordele, når man er omkring 
de 50 og op.
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61.266
Wollesen, Søs
Befri os fra flere hedeture 
Muusmann, 2017. 287 s
Gennemgang af de foran-
dringer kroppen og psyken 
gennemgår op til og i over-
gangsalderen. Med input til 
hvad du kan gøre for at styrke 
dig selv og din krop i og efter 
overgangsalderen.

Børn & forældre 

61.542
Vilhelmsen, Dorte
Lær at aflæse dit barn 
med babymassage 

gopubli.sh, 2016. 56 s
Guide i korte kapitler til for-
ældre, der ønsker at anvende 
babymassage derhjemme.

79.3
Lemire, Sabine
365 lege til børn 
Alvilda, 2017. 365 s
Lege udenfor, lege inden-
for, lege alene og lege med 
mange.

Rejser & oplevelser

40.4
Schmidt, Leo
Frihed 
Nordstjernen, 2017. 205 s
Forfatterns beretning fra en 
sejlads over Atlanterhavet til 
de Caribiske øer i en 30-fods 
sejlbåd, bl.a. om rejsen rundt 
på de Vestindiske øer og den 
danske del af historien.

41.5
Lindholm, Victor Boy
Stræk tiden 
ATLAS, 2016. 115 s
I fire essays beretter forfat-
teren om sine cykelrejser i 
Italien, Tyskland, Frankrig/
Schweitz samt i et særskilt 
essay om at cykeltræne i 
Danmark. På rejsen reflekteres 
over diverse strabadser og 
egen indre rejse, ofte med lit-
terære referencer.

47.44 Andalusien
Byskov, Else
Fod på Andalusien 3 
Books on Demand, 2016. 159 s
Beskrivelser af udflugter i 
det vestlige og nordvestlige 
Andalusien inddelt i 3 kate-
gorier: uden vandring, byvan-
dringer og vandreture. Med 
kortudsnit og forslag til over-
natninger og spisesteder.

47.44 Barcelona
Engelhardt, Dirk
111 steder i Barcelona  
som du skal se 

Frydenlund, 2017. 230 s
Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder 
at besøge i Barcelona.

47.5
Parks, Tim
På sporet af Italien 
C&K, 2017. 342 s
Skildringer af Tim Parks ople-
velser med togrejser i Italien, 
både den daglige pendling 
mellem Verona og Milano 
og længere afstikkere til 
Syditalien og Sicilien.

48.1
Theroux, Paul
Den store jernbanebasar 
C&K, 2017. 381 s
Jernbane-odyssé der skildrer 
en togrejse der begynder i 
London i septemer 1973 og 
varer godt fire måneder. Turen 
går gennem lande som Indien, 
Japan og Sovjetunionen med 
en række legendariske tog, 
bl.a. Orient-ekspressen.

Danmark rundt

46
Christensen, Niels Erik
Fra Lillebælt til Østersøen 
Danpress, 2016. 130 s
Beskrivelse af 41 vandre-
ture på Fyn, Sjælland, Møn og 
Bornholm. Turene er beskre-
vet i tekst, på kort og med 
billeder.
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46.4 Aarhus
Åh Aarhus 
Gad, 2017. 230 s
Forfatteren går ad Aarhus' 
indfaldsveje og fortæller lunt 
og med stor viden om de 
meget forskellige byområder, 
han på sine gåture oplever og 
iagttager.

64.1
Bornholm  
- folk, fæ & flere foodies 

Njord, 2016. 257 s
Gourmetopskrifter samt tyve 
portrætter, som fortæller 
om nogle af øens hotel-
ler og restauranter, cafeer, 
plantager, is-producenten 
Kalas-Kalas, Hallegård slag-
teri, bageriet med de kendte 
bornholmske rugkiks, Karamel 
Kompagniet, bryggeriet 
Pennylan m.fl.

Hus & have

63.51
Vilde dyr i haven 
Naturforlaget, 2016. 96 s
Inspiration til mere dyreliv i 
haven.

63.52
Råman, Tina
Naturlig gødning i haven 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 255 s
Bogen er til de have- og 
jordejere, som er til det natur-
lige.

63.56
Romantiske roser 
Turbine, 2017. 239 s
Fotografier og beskrivelse af 
mere end 60 udvalgte histo-
riske og moderne roser. Med 
praksiske oplysninger og råd 
om pasning.

63.57
Daigle, Tawni
Sukkulenter 
Turbine, 2017. 203 s
Dyrk og dekorer med sukku-
lenter. Ideer og vejledninger 
til bl.a. smykker, bordpynt 
og dekorationer til diverse 
højtider.

63.57
Martin, Tovah
Stueplanter 
Turbine, 2017. 288 s
Præsentation af 200 uforgæn-
gelige stueplanter - lige fra 
Sømandstrøst over Fregnefjæs 
til Væddeløber. Med tips og 
tricks til hvordan man passer 
dem og hvordan de kan under-
støtte boligindretningen.

63.59
Dalby, Claus
Blomster året rundt 
Klematis, 2016. 283 s
Inspiration til at pynte med 
blomster hele året - fra forårs-
sammenplantninger til julebu-
ketter.

Mad & opskrifter  

64.1
Lorang, Louisa
Louisas madplan 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 144 s
Et bud på 30 sunde, varierede 
og nemme vinterretter, der 
tager 30 minutter at tilberede 
og koster 30 kr. pr. person.

64.1
Randrup, Sebastian
Mæt på budget 
Aronsen, 2016. 150 s
72 opskrifter på billig og sund 
mad, der tager udgangspunkt i 
årstidens råvarer, og som, ved 
at udnytte råvarer og rester, 
begrænser madspild.

64.1
Tuborgh, Katrine
Sund junkfood 
Gyldendal, 2017. 135 s
Klassiske junkfood-retter 
som f.eks. burger, pizza og 
hotdogs, men her lavet fra 
bunden af gode råvarer.
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64.101
Mit vildeste måltid 
Spacecraft, 2016. 240 s
19 mænd fortæller om deres 
vildeste måltid og omstæn-
dighederne omkring det, og 
kokken Claus Henriksen har 
genskabt opskrifterne.

64.13
Schou, Jens Breinholt
Nordisk charcuteri
Vandkunsten, 2016. 237 s
En grundbog med opskrifter 
fra hele Norden på skinker, 
postejer, riletter, patéer, pøl-
ser, rullepølser, røget fisk og 
kød m.m. 

64.14
Mere grønt 
Wengel, 2016. 143 s
Mad med hjerte og fornuft ; 
opskriftsbog 3

Opskrifter på lette og hurtige 
retter hvor de enkelte elemen-
ter er fordelt efter kostpro-
grammet Sense. I denne er der 
fokus på at tænke grøntsager 
ind i alle dagens måltider.

64.15
Gardum, Mia
Plantemad 
FADL, 2017. 233 s
89 nemme opskrifter baseret 
på grønsager, linser, bønner, 
frugt, nødder, korn og frø. 
Opskrifterne er inddelt efter 
årstider, for at kunne bruge de 
grønsager som er i sæson.

64.15
Skaarup, Kirsten
Supper & co. 
Politiken, 2017. 203 s
Over 70 opskrifter på vege-
tariske supper baseret på 
grøntsager, bønner, fuldkorn 
m.m. Supperne er inspireret 
af køkkener fra hele verden, 
bl.a. Mexico, Thailand, Indien 
og Kina.

64.17
Finckenhagen, Lise
Pandekager 
Legind, 2017. 135 s
Søde pandekager og madpan-
dekager til hele familien.

64.17
Leth-Nissen Johansen, 
Rebecca

Salatfabrikken 
Muusmann, 2017. 136 s
50 opskrifter på salater opdelt 
efter indholdet af kalorier, og 
med fokus på at være sunde, 
mættende, smagfulde og 
simple at tilberede.

64.17
Årstidernes grønt 
Legind, 2016. 144 s
Opskrifter på retter med frugt 
og grønt opdelt efter årstid. 
Derudover er der temaer med 
juicer, salater og supper.

Ernæring & sundhed

61.38
Cross, Joe
Reboot med Joes juicekur 
People's Press, 2016. 368 s
Reboot handler om udeluk-
kende at drikke juicer baseret 
på frisk frugt og grønt i en 
given periode og derved opnå 
større sundhed og velvære. 
Efter en rebooten går man 
over til at spise andre sunde 
fødevarer, men overordnet 
set er der tale om en livsstil-
sændring.

61.38
Elrød, Karin
Veganer 
Heart Planet, 2017. 171 s
Guide til en plantebaseret kost 
og en hverdag uden kød og 
animalske produkter.
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64.14
Gad, Signe
GAPS kogebogen 
Muusmann, 2017. 281 s
Om GAPS, som er en fælles 
betegnelse for sygdomme, der 
bunder i en tarmflora i ubalan-
ce, samt opskrifter på sukker- 
og stivelsesfri GAPS-mad.

64.14
Smidt, Sara Jin
Healthy skinny bitch 
Politiken, 2016. 243 s
Tager udgangspunkt i at almin-
delige mennesker skal spise 
almindelig mad, som er let at 
lave og få fat i. Dertil kommer 
enkel og benhård træning. 
Indeholder dels kostprincipper 
og opskrifter og dels tre for-
skellige træningsprogrammer 
for hele kroppen.

64.15
Carlin, Áine
Vegansk for begyndere 
Turbine, 2017. 175 s
Vegansk kogebog med intro-
duktion til vegansk levevis, 
gode tips og råd om livet som 
veganer og mange veganske 
opskrifter.

Sy & strik

64.64
Samsøe, Lene Holme
Kærlighed på pinde 
Raglan, 2017. 188 s
70 opskrifter på baby- og 
børnestrik med et nostalgisk 
udtryk til børn i alderen 0-10 
år. Bl.a. huer, tørklæder, pan-
debånd, frakker, bukser, rom-
pers og kjoler.

64.64
Strik med snoninger 
Lindhardt & Ringhof, 2017. 120 s
Indeholder nye japanske 
strikdesign inspireret af irske 
mønstre. Med tegninger og 
diagrammer.

64.64
Watterson, Lynne
Den meget lette guide  
til fair isle-strik 

Turbine, 2017. 144 s
Guide til fair isle-strik, dens 
teknikker og foretrukne garn-
typer samt eksempler på de 
flerfarvede mønstre. Med 11 
strikkeopskrifter til tasker, 
tæpper og puder.

64.65
Corkhill, Betsan
Hækling og mindfulness 
Turbine, 2017. 144 s
Kombineret hækle- og mind-
fulnessbog med teknikker 
og øvelser til mindfulness og 
hækleopskrifter.

64.65
Davgaard, Sarah
Hæklede punge 
Klematis, 2016. 46 s
Hækleopskrifter på punge. 
Med afsnit om materialer, 
udstyr og hækleteknikker.

79.32
Kessedjian, Isabelle
Min hæklede dukke 
Turbine, 2017. 95 s
Første halvdel af bogen er far-
vefotos som viser den færdige 
dukke, dragter og tilbehør. 
Herefter følger selve opskrif-
terne med gennemgang af 
masketyper, forkortelser, 
symboler, teknikker samt 
introduktion til de anvendte 
garner.

79.32
Larsen, Hanne
Hæklede kegledukker  
til spil og leg 

Klematis, 2016. 46 s
18 opskrifter på hæklede 
kegledukker med tilhørende 
bolde, som kan bruges til både 
keglespil og leg.
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Hobby & fritid

75.71
Nyberg, John
Bogen om iPhone  
fotografering 

Libris Media, 2013. 147 s
Få det bedste ud af dit 
kamera.

76.5
Bainbridge, Max
Snit og skær 
Turbine, 2017. 143 s
Trin-for-trin vejledning i snit-
ning af bl.a. spiseske og skæ-
rebræt, med udvælgelse af 
brugbart tømmer, værktøj og 
redskaber samt om finish og 
vedligeholdelse.

79.43
Dürrfeld, Peter
Fra Moskva til New York 
Løfberg, 2016. 112 s
Om skakspillets VM-historie 
kulminerende med en detal-
jeret gennemgang af norske 
Magnus Carlsens dramatiske 
forsvar af sin titel mod den 
russiske udfordrer Sergej 
Karjakin i 2010.

79.65
Hess-Müller, Karin
Dressurarbejde for hånden 
Turbine, 2017. 150 s
Instruktiv hestebog med man-
ge fotos om dressurarbejde.

80.8
Rosdahl, Cecilie
Skriv en roman 
Rosdahl, 2016. 200 s
En guide gennem skriveproces-
sen fra idé til manuskript. Med 
romanfortællingens grundsten 
som f.eks. plot, replikker, 
karakterer, tid og sted.

Sport

79.66
Preuthun, René
La Corsa Rosa 
mellemgaard, 2017. 664 s
Gennemgang af cykelløbet 
Giro d'Italia år for år fra 1909-

2016, med de enkelte års pro-
filer, højdepunkter og interes-
sante ryttere.

79.71
Gravgaard, Thomas
Hjem til fodbold 
People'sPress, 2017. 253 s
Fodboldbog og bekendel-
seslitteratur i ét. Thomas 
Gravgaard (f. 1975) fortæller 
om sine mange fodboldrejser 
til Storbritannien, og om hvad 
de har betydet for ham.

Krop & velvære 

61.33
Naturlig skønhedspleje 
Muusmann, 2017. 112 s
Opskrifter på skønhedspro-
dukter, man selv kan lave, 
f.eks. sæber, læbepomader, 

deodoranter og tandpasta. 
Desuden et afsnit om miljø-
venlige husholdningsartikler 
som f.eks. vinduesrens og 
skurecreme.

61.64
Littlehales, Nick
Sov rigtigt 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 212 s
Forfatteren, søvncoach for 
store sportsstjerner, afslører 
her med sit R90-system, hvor-
dan man kan få søvn nok uden 
altid at skulle sove 8 timer.

79.601
Bech, Anne
Kom i form på 6 uger 
Gyldendal, 2016. 94 s
Indeholder kostplan med 
nemme opskrifter, komplet 
træningsplan og tips til at 
holde motivationen i top.

79.601
Bech, Anne
Sund og slank på 6 uger 
Gyldendal, 2016. 95 s
Indeholder beskrivelse af 
kropstyper, kostplan med 
nemme opskrifter, trænings-
plan og tips til at holde moti-
vationen i top.
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79.601
Smuk uden kniv 
FADL, 2017. 220 s
Motion, træning og god kost 
præsenteres som et sundt 
alternativ til plastickirurgiske 
indgreb.

79.601
Træn, spis, lev 
Politiken, 2016. 282 s
Om at opnå en sund og vel-
trænet krop og vedligeholde 
den. Med 12 ugers trænings-
program, kostplan og opskrif-
ter.

Musik, dans & film

77.696
Pedersen, Paw Kåre
Historien om Saga Studio 
mellemgaard, 2016. 607 s
Historien om det legendari-
ske danske filmselskab Saga 

Studio, og dets grundlægger 
John Olsen (1888-1959), som 
stod bag mange film fra den 
folkelige danske films guldal-
der i 1950'erne.

78.17
Koch, Kristian
Ud over scenekanten 
kristiankoch.dk, 2016. 262 s
Rytmiske bands og solister 
på alle niveauer bliver her 
coachet igennem alt det, der 
udenom musikken skaber 
store koncertoplevelser.

83.8
Dylan, Bob
The lyrics 1961-2012
Gyldendal, 2016. 679 s
Bod Dylans sangtekster fra 
begyndelsen af hans karriere 
til i dag. Med grafisk kunst fra 
31 pladeomslag samt hånd-
skrevne revisioner.

99.4 Hynde, Chrissie
Hynde, Chrissie
Vild 
Klim, 2017. 322 s
Den amerikanske rocksanger 
Chrissie Hynde (f. 1951) fortæl-
ler om sin opvækst i Akron, 
Ohio, der var præget af hen-
des kærlighed til rockmusik, 
som kulminerede da hun i 1973 
tog til London for at starte et 
band. Og om at være rockan-
melder for NME, om starten 
på punk og hendes band The 
Pretenders.

Kunst & litteratur

76.7
Himmelsten = Stone of heaven 
Museet på Koldinghus, 2017. 
152 s

Om H.K.H. Prins Henriks 
private samling af orientalsk 
jadekunst, som han har samlet 
siden han som barn i Hanoi fik 
foræret sin første genstand af 
jade. Om samlingen, personen 
bag, jadens historie og samle-
rens karakteristikker.

81.5
Nordisk kvindelitteratur- 
historie 

Syddansk Universitetsforlag, 
2017. 294 s

Bogen omhandler nye forfat-
terskaber fra 1990-2015.

99.4 Bonde, Peter
Weirup, Torben
Dette er ikke en maler  
- en bog om billedkunstneren 
Peter Bonde 

Strandberg Publishing, 2016. 
229 s

Om den danske billedkunstner 
Peter Bonde (f. 1958), fra han 
i 1980'erne bliver kendt som 
en del af grupperingen "De 
unge vilde", til de seneste års 
produktion. Hovedsageligt 
malerier, men også skulpturer 
og installationer.
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99.4 Ring, L. A.
L. A. Ring mellem  
lys og mørke 

Ordrupgaard, 2016. 163 s
Om den danske kunstmaler 
L. A. Ring (1854-1933), og om 
den forandring Rings malerier 
undergår, da han i slutnin-
gen af 1800-tallet bliver gift 
med den tyve år yngre Sigrid 
Kähler.

Historie

61.612
Larsen, Klaus
Den blege rytter 
Munksgaard, 2017. 320 s
Om de store epidemier i 
Europas historie centreret 
omkring den sorte død, 
pesten, og om hvordan epi-
demierne dannede basis for 
store ændringer i samfundet.

94.41
Turner, Barry
Karl Dönitz 
Gyldendal, 2017. 266 s
Portræt af Nazitysklands 
sidste leder, Karl Dönitz (f. 
1891), og en beretning om 2. 
verdenskrigs allersidste dage 
i Europa.

98.639
Shetterly, Margot Lee
Hidden figures 
HarperCollins Nordic, 2017. 364 s
Historien om fire afroameri-
kanske, kvindelige matemati-
kere, der i et raceopdelt USA, 
alligevel bliver en vigtig del 
af NASA's rumfartsprogram: 
Dorothy Vaughan (1910-2008), 
Mary Jackson (1921-2005), 
Katherine Johnson (f. 1918) og 
Christine Darden (f. 1942).

99.4 Katznelson, Ib
Katznelson, Ib
Lad ham dø - 2-årig i 
Ravnsbrück og Theresienstadt 

Syddansk Universitetsforlag, 
2017. 273 s

Under 2. verdenskrig blev Ib 
Katznelson (f. 1941) som to-
årig deporteret sammen med 
sin mor. Først til Ravensbrück 
og derpå til Theresienstadt. 
På baggrund af grundige kil-
destudier kan han nu fortælle 
familiehistorien.

99.94 Batthyany
Batthyany, Sacha
Og hvad har det  
med mig at gøre? 

People'sPress, 2017. 319 s
Da Sacha Batthyany (f. 1973) 
bliver gjort opmærksom på 
en brutal hændelse under 2. 
verdenskrig involverende hans 
grandtante, sætter han sig for 

at skrive sin families historie, 
og det bringer ham på sporet 
af andre hemmeligholdte begi-
venheder.

Apple & windows

19.6393
Langborg-Hansen, Kristian
Få succes med YouTube 
Libris, 2016. 93 s
Få mere du af YouTube.

19.682
Pour, Nima
Android tablet 
Libris, 2016. 95 s
Tips og tricks til Android 
tablet.

62.398
Peulicke Larsen, Louise
Google Chromecast 
Libris, 2017. 93 s
Tips og tricks til Google 
Chromecast.
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FILM

Nordiske film

I blodet 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Blu-ray 

Sommerferien er i fuld gang i 
København og Simon og hans 
tre venner nyder de lange 
lyse nætter. Der er masser af 
fester, der skal undersøges, 
damer, der skal scores og alko-
hol, der skal drikkes, men det 
er som om Simon er lidt ude af 
sync med de andre og pludse-
lig er han godt i gang med at 
fucke det hele op.

Klassefesten 3 - dåben 
Nordisk Film, 2016. Dvd
Andreas skal være fadder for 
sin ex-kones nye baby. Men 
først tager han med vennerne 

på højskole for at finde en 
kæreste, han kan tage med til 
barnedåben. Det går selvføl-
gelig helt galt, bl.a. fordi hans 
syge far i kørestol skal med 
på turen.

Kærlighed  
og andre katastrofer 

Angel, 2017. Dvd
Rosa er psykolog, kontrolfreak 
og gift med sin modsætning: 
Frederik, som er en uansvar-
lig drengerøv. Hun vil have 
et barn mere og er stoppet 
med p-pillerne bag hans ryg. 
Frederik har en affære med 
en anden kvinde i byen, som 
bliver gravid samtidig.

Udenlandske film

A perfect day 
Mis. Label, 2016. Dvd
Vi følger tre nødhjælpsarbej-
dere i et døgn i de krigshær-
gede bosniske bjerge, hvor 
krigen lakker mod enden. Et 
begivenhedsrigt døgn, hvor 
alle bliver klogere.

Ben-Hur 
SF Film, 2017. Dvd
I tiden efter Kristi fødsel 
anklages den jødiske prins 
Ben-Hur fejlagtigt for atten-
tatforsøg mod Pontius Pilatus. 
Han bliver dømt til slaveri på 
de romerske galejer. Fem år 
senere vil han hævne uretfær-
digheden i en kamp mod sin 
adoptivbror Melassa, der er 
blevet romersk general.

Bridget Jones's baby 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. 
Blu-ray 

Bridget Jones fylder 43 år, 
stadig single, og hun føler, 
at hendes æggestokke snart 
skal støves af! Det bliver de 
så af den charmerende mil-
lionær Jack Qwant. Men også 

hendes eks Mark Darcy får en 
hyrdetime med hende. Og så 
er Bridget gravid! Men hvem 
er faderen?

Café society 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2017. Blu-ray

Phil Stern driver et af 
Hollywoods mest succesrige 
agentbureauer i 1930'ernes 
Hollywood. Phils nevø, Bobby, 
drages af de rige og berømte 
og ikke mindst af Phils smukke 
assistent Vonnie, der fortryl-
ler ham med sin charme. Men 
Vonnie har en hemmelighed 
og snart tvinges hun til at 
træffe et endegyldigt valg.
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Deepwater Horizon 
Nordisk Film, 2017. Dvd
Chefelektriker Mike Williams 
ankommer til sit arbejde på en 
olieboreplatform kun for at 
konstatere, at stedet er ned-
slidt, og at ledelsen presser 
resultater frem. Det får fatale 
følger. Eksplosioner, voldsom 
varme og ukontrollabel ildløs 
omdanner boreplatformen til 
et inferno!

Don't breathe 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2017. Dvd

Tre venner bryder ind i forskel-
lige huse for at stjæle småvær-
dier. En dag fristes de dog af 
et større beløb, de kan stjæle 
fra en blind mand i en forladt 
del af byen. Men den blinde 
mand er ikke hjælpeløs, og har 
en grusom hemmelighed.

Free state of Jones 
Mis. Label, 2017. Blu-ray 
Da hans nevø falder i Den 
amerikanske borgerkrig, 
deserterer Newton Knight for 
at bringe liget hjem og frister 
en tilværelse som jaget vildt 
i Mississippis sumpe. Her slår 
han sig sammen med bortløb-
ne slaver og andre desertører 
og skaber en hær, der udfor-
drer Sydstaterne.

Hermelinen 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

Retsformand Racine er en 
paragrafrytter og ikke just i 
venlig lune, da han skal lede 
en nævningedomstol. En ung 
mand er anklaget for at have 
sparket sin kun syv måneder 

gamle datter ihjel. Alt tyder 
på, at han er skyldig, men 
blandt nævninge genkender 
Racine en kvinde!

Jack Reacher - never go back 
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. Blu-ray 

Den pensionerede major 
Jack Reacher hvirvles ind i en 
sammensværgelse, som han 
gør alt for at få opklaret og 
dermed rense sine tidligere 
kollegers navne.

The lobster 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2017. Dvd

Undselige David er blevet sing-
le og derfor for alvor på span-
den i et samfund, der ikke på 
nogen måde accepterer enlige 
personer. Han kommer derfor 

på et 'hotel', hvor han har 45 
dage til at finde en ny partner. 
Hvis ikke det lykkes, bliver han 
forvandlet til et dyr!

Love & friendship 
Angel, 2016. Dvd
Den smukke og kyniske enke 
Lady Susan og datteren 
Frederica flytter midlertidigt 
ind hos svigerfamilien på lan-
det. Lady Susan spilder dog 
ingen tid og udser sig hurtigt 
en velstående mand til dat-
teren og ikke mindst en til sig 
selv.

Miles ahead 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Miles Davis har buret sig inde, 
han er gået i stå i en ellers 
strålende karriere, da en jour-
nalist fra Rolling Stone banker 
på døren. Miles Davis slår ham 
ud, men bliver trukket ud af 
apatien. Sammen kommer 
Miles og journalisten på en 
rejse, dels til pladeselskabet 
Columbia for at aftale nærme-
re om Miles næste udgivelse. 
Dels bliver det en rejse tilbage 
i tiden, hvor Miles til sidst fin-
der sig selv - og ny inspiration.
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Monsieur Chocolat 
Mis. Label, 2017. Dvd
Duoen "Footit og Chocolat" er 
omkring år 1900 en sensation 
med en hvid og en sort klovn. 
Men 'den sorte' afrikaner har 
svært ved at acceptere sin 
rolle som underlegen prügel-
knabe i manegen og går efter 
en seriøs rolle som Othello.

Slow west 
Mis. Label, 2016. Dvd
Den unge skotte Jay 
Cavendish, er rejst til Amerika 
for at opspore sin store kær-
lighed Rose. På rejsen får han 
hjælp af den kyniske gunman, 
Silas, men de to er ikke de 
eneste som søger Rose, 
og snart får de en gruppe 
hensynsløse dusørjægere i 
hælene.

Snowden 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Edward Snowden vil gerne tje-
ne sit land og søger derfor ind 
hos CIA, hvor hans nærmest 
virtuose behandling af compu-
tersystemer hurtigt fører ham 
mod betroede stillinger med 
ansvar for USAs sikkerhed. 
Men også ind i en gråzone 
med ulovlig overvågning af 
uskyldige borgere!

Det spritnye testamente 
41Shadows, 2016. Dvd
Gud lever som en bitter gam-
mel mand, der iført slåbrok fra 
sin aflåste lejlighed i Bruxelles 
hygger sig med at nedkalde 
ulykker over menneskene. En 
dag stikker hans datter Ea af. 
Hun vil finde 6 nye disciple.

Wiener-dog
Angel, 2016. Dvd
Sort komedie om en grav-
hunds liv fortalt gennem dens 
skiftende ejere: Drengen, 
der savner en ven. Den unge 
pige, der savner kærlighed. 
Ægteparret uden børn. Den 
aldrende ensomme mand, , 
der kun har hunden at kaste 
sin kærlighed på og til sidst 
oldingen, der snart skal dø.

SPIL

Abzû
505 Games, 2016. PS4
Adventurespil. I Abzû har du 
rollen som en dykker, der 
tager på en fantastisk rejse 
ned i et ukendt ocean, blandt 
fisk, hvaler og mystiske ruiner. 
En poetisk oplevelse, hvor gra-
fik og lyd danner en smuk og 
indbydende ramme.

Dead rising 4
Microsoft Corporation, 2016. 
Xbox One

Actionspil. Survival horror. Tag 
rollen som fotojournalisten 
Frank West, som er på banen 
igen i en ny horror-survival og 
skal opklare et nyt Zombie-
udbrud i Willamette, hvor det 
hele startede i 1. del af serien. 
En sammensværgelse der har 
tråde helt ind i regeringen, så 
du får hænderne fulde.

Forza Horizon 3
Microsoft Corporation, 2016. 
Xbox One

Racerspil. Open world racerspil. 
Du har rollen som arrangør af 
årets Horizon-bilfestival, som 
afholdes i Australien. Udover 
at deltage i løb, kan du hyre og 
fyre andre kørere, planlægge 
race events, handle med biler 
og sågar køre på jagt efter 
sjældne biler, som står gemt og 
glemt i gamle lader.
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Gears of war 4
Microsoft Corporation, 2016. 
Xbox One

Shooter. Sci-fi shooter i 3. per-
son. Gears of war er tilbage! 
Locust-fjenderne og Lambent-
epidemien er udryddet, men 
desværre er det gået hårdt ud 
over planeten Sera. Alt fossilt 
brændstof væk og frygtelige 
storme hærger planeten. Du 
spiller oprøreren James Fenix, 
søn af Marcus Fenix, helten 
fra de tidligere spil. Det er nu 
op til dig at nedkæmpe en ny 
trussel: the swarm.

Hitman 
Square Enix, 2017. PS4
Actionspil. Adventurespil. 
Action-adventure baseret på 
stealth-gameplay. Du spiller 
den ikoniske lejemorder Agent 
47, som udfører farlige snig-
mord over hele verden, bestilt 

og betalt af den kriminelle 
organisation International 
Contracts Agency. Spillet 
udkom som seks episoder i 
løbet af 2016, men er her sam-
let i ét sammenhængende spil.

Resident evil - biohazard 
CE Europe, 2017. Xbox One
Actionspil. Survival horror. 
Du er rejst til et øde, sumpet 
område i Louisiana, for at lede 
efter din kone, som forsvandt 
sporløst for 3 år siden. For 
hun har lige sendt dig en kryp-
tisk email - hun er altså i live! 
Men i sumpen i Louisiana bor 
familien Baker, og de bliver dit 
værste mareridt!

Slain - back from hell 
Merge Games, 2017. PS4
Platfprmspil. Du er krigeren 
Bathoryn, som vækkes til live 
igen, for at forsvare et døds-

dømt rige fra en gigantisk 
skare af monstre.

Sniper elite 4 
Sold Out, 2017. PS4
Shooter. Nazisterne har byg-
get et nyt våben, som kan 
vinde krigen for dem. Så Karl 
Fairburne er rejst til Italien 
med sin snigskytte-riffel for at 
løse situationen.

Steep 
Ubisoft, 2016. Xbox One
Sportsspil. Simulation af alpin 
ekstremsport, som foregår 
i et online open world-miljø. 
Her kan du kaste dig ud i 
halsbrækkende ekstremsport. 
Vælg mellem ski, snowboard, 
paraglider og wingsuit, og 
konkurrer mod andre spillere. 
Spillet kræver personligt Gold-
abonnement.

Yakuza 0-zero 
Sega, 2017. PS4
Actionspil. Året er 1988 og det 
unge Yakuza-medlem Kazuma 
Kiryu beskyldes for et mord 
han ikke har begået. Nogen 
har lagt en fælde for ham, 
men før han kan finde ud af 
hvem, må han holde sig i live, 
og det er ikke let, når man 
jages af både gangstere og 
politiet.
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