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BØGER
Danske romaner

Grøndahl, Jens Christian

Minor, Caroline Albertine

Dage som græs

Hummerens skjold

Gyldendal, 2020. 356 s

Gutkind, 2020. 291 s

Seks små kortromaner, der alle

Roman om brudte forbindelser,

handler om flugt fra krig, sult, fat-

svigt og omsorg blandt tre meget

tigdom og frygtelige oplevelser. For

forskellige søskende, der af for-

læsere af noveller og kortromaner.

skellige årsager igen kommer tættere på hinanden og over fem dage
i april må forholde sig til hinanden
og deres fælles historie.

Isak, Bjørn Christiansen

Fastliggere - noveller
Brændpunkt, 2020. 183 s

Noveller. Femten korte historier

Egholm, Elsebeth

der alle kredser om mennesker,

Korneliussen, Niviaq

der går med noget uforløst, som

Blomsterdalen

de ikke rigtigt ved, hvad de skal

Gyldendal, 2020. 316 s

gøre med.

Verden står åben, men intet

Som natten kender stjernerne

føles rigtigt. Om kærlighed, sorg,
ensomhed og selvmord blandt

Politiken, 2020. 351 s

Pianisten Malou Becks liv ændrer

Juhl, Pernille

sig fuldstændigt, da hendes mor

Helenes befrielse

grønlandske unge.

dør, og hun kommer på sporet af

People's Press, 2020. 309 s

en familiehemmelighed af de store.

Helenes krig 2. bind

Marx, Vibeke

For læsere af mixet mellem kær-

Andet bind i serien om den unge

Kun en kladde

lighedsromaner og en spændende

studine Helene, der aktivt deltager

Modtryk, 2020. 240 s

Ravn, Olga

historie.

i modstandsbevægelsen, men

Nia ved ikke, at hun er adopteret,

Mit arbejde

kommer under anklage for at

så da hun finder et brev til sin

Gyldendal, 2020. 429 s

være stikker og må flygte fra det

biologiske mor, vender det op og

Anna har netop født sit første barn

Goldschmidt, Jeanne

hele, før hun kan rense sit navn.

ned på hendes verden. Hun tager

og bor i Stockholm med sin kære-

Faster Hildas testamente

For fans af hyggelige historiske

orlov fra universitetet og rejser til

ste Aksel. Men hvor bliver lykken

Grønningen 1, 2020. 263 s

romaner.

Australien for at finde sandheden

af? En gribende fortælling om fød-

om sig selv og sit ophav.

selsdepression i en genreblanding

Biografisk roman om den jødiske
kunsthistoriker, kunstskribent og

af både prosa, digte og breve. For

maler Ernst Ludvig Goldschmidts

læsere af kontemporær litteratur

liv (1879-1959), fortalt af hans

og den nye "mor-litteratur".

barnebarn.
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Digte

Nordiske romaner

Hvenegaard, Pelle

Almaas, Bjørn Esben

Gyldendal, 2020. 493 s

100 dage 100 digte

Den gode ven

Familiedrama der løber over fem

Vilakazi, 2020. 310 s

Turbine, 2020. 171 s

årtier. Monika føler hele tiden der

I marts 2020 går forfatteren i gang

I 1987 er den 11-årige jeg-fortæller

er noget, der mangler i hendes

med at skrive et digt hver aften i

gul og blå over det hele. Noget

liv. Noget hun kunne have opnået,

100 dage ud fra de følelser, tanker

slemt er hændt ham, men hvad? I

men har misset. Men hun er ikke

og oplevelser, der måtte presse sig

2013 møder den nu voksne hoved-

helt sikker på hvad det er. Hendes

på i forbindelse med coronakrisen.

personen en gammel barndoms-

jagt på frihed får hende til at gøre

ven. Mødet genoplever traumet fra

op med de traditionelle famili-

1987, og får ham til at miste sit

enormer, og kaster hende ud i et

fodfæste.

hæsblæsende og sjældent stille-

Marstein, Trude

Så meget havde jeg

siddende liv.

Riis, Anne-Grethe Bjarup

I Guds rige
Politiken, 2020. 373 s

Anne-Grethe Bjarup Riis fortæl-

Schreiber, Johanna

ler om et hjerteskærende ensomt

Det bedste som er hændt mig

forløb med sønnens leukæmi og

Palatium, 2020. 307 s

hendes egen opvækst med familie-

Tre vidt forskellige kvinder finder

hemmeligheder og svigt.

sammen, da livet som nybagt mor
får det hele til at føles uoverkommeligt. Sammen lærer de hver
især atter at elske deres barn,

Rosenbirk, Jens

Månelandskaber - noveller

Hytteballe Petersen, Albert

deres partner og ikke mindst dem

Brændpunkt, 2020. 142 s

Nørrebrogade

selv.

Noveller som balancerer mellem

Det Poetiske Bureau, 2020. 88 s

det realistiske og absurde, i et

Digte. Digtsuite om Nørrebro i

Halldóra Thoroddsen

klaustrofobisk univers, hvor hoved-

København. En hyldest og kærlig-

Dobbelte ruder

Strømsborg, Linn

personerne forsøger at finde deres

hedserklæring til det mangfoldige

Jensen & Dalgaard, 2020. 112 s

Aldrig aldirg aldrig

plads i livet.

pulveriserende liv i gaderne med

På Island møder en aldrende

Turbine, 2020. 274 s

plads til skæve eksistenser, de fat-

kvinde kærligheden igen, efter

Ikke alle kvinder ønsker at få børn.

tige, indvandrerne, kunstnerne og

hendes mand er død. Men kan man

Hovedpersonen gør ikke, og da

de kreative event-magere.

overhovedet forelske sig, når man

hendes mand gennem otte år skif-

er over 75?

ter mening, udløser det en krise i
parforholdet, og tvinger kvinden til
at tage sit liv op til revision.
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Cummins, Jeanine

Frankel, Laurie

Jordens salt

Sådan er det altid

Alpha, 2020. 476 s

Palatium, 2020. 406 s

Hele Lydias familie bliver dræbt af

Et rørende hverdagsdrama om

et narkokartel. Kun Lydia og hen-

kønsidentitet. Claude er fem år,

des otte-årige søn Luca overlever,

den yngste af fem brødre. Han

men jages konstant af kartellets

elsker at bage, at gå i skole, at

netværk. Deres eneste chance er

tegne og at gå i kjole. Claude

at flygte til USA, en uhyre farefuld

drømmer om at blive en prinsesse,

rejse. Medrivende og dramatisk

en nattefe eller bare en pige ved

roman for læsere af virkeligheds-

navn Poppy.

nære skæbnefortællinger.
Westö, Kjell

Krien, Daniela

Prescott, Lara

Tritonus

Kærligheden når det er alvor

Alt hvad vi var

Gutkind, 2020. 410 s

Arvids, 2020. 248 s

Modtryk, 2020. 380 s

Den finske stjernedirigent Thomas

Fem kvinders liv krydser hinanden

I 1949 bliver Boris Pasternaks

Brander flygter fra et hektisk tur-

på forskellige tidspunkter i livet.

manuskript til bogen Doktor

ne- og privatliv ud i sit sommerhus

Fælles for dem alle er, at de er

Zjivago bandlyst i Sovjetunionen.

i den finske skærgård. Sammen

opvokset inden for DDRs grænser

Hans elskerinde, Olga, bliver

med naboen Lindell konfronteres

og de alle higer efter kærlighed. En

sendt i arbejdslejr men lader sig

han med sit liv og sine valg, for i

kærlighed, som kommer til udtryk

ikke presse til at forråde Boris.

et lille samfund kan ingen gemme

på forskellig vis.

Manuskriptet smugles ud af landet,

sig.

hvor CIA vil bruge det som et våben
i Den Kolde Krig.

Udenlandske romaner

Montefiore, Santa
Ferrante, Elena

Mindernes længsel

Voksnes løgnagtige liv

Turbulenz, 2020. 398 s

Shafak, Elif

Bocqui, Sylvie

C&K, 2020. 421 s

Marigold er midt i 60'erne og har

En pige som hende

Giovanna lever i en tilsyneladende

alt, hvad man kan ønske sig af

10 minutter og 38 sekunder
i denne sære verden

Etcetera, 2020. 117 s

harmonisk og kærlig familie, der

livet. Hun bor sammen med hele

Grif, 2020. 389 s

En sekstenårig pige forelsker sig

deler hendes interesse for littera-

sin familie og driver købmandsbu-

Hun ligger i en affaldscontainer i

intenst i en ældre kvinde, og denne

tur og filosofi. Harmonien brydes,

tikken i en lille engelsk landsby.

udkanten af Istanbul. I 10 minutter

betagelse varer ved gennem livet.

da forældrene bliver skilt og

Men hun begynder at have svært

og 38 sekunder efter at hendes

I et smukt og sanseligt sprog

Giovanna havner i en stor eksisten-

ved at huske.

hjerte er holdt op med at slå, gen-

beskrives den første kærlighed og

tiel krise, der får hende til at vende

oplever den prostituerede Leila sit

en spirende identitet.

blikket indad og reagere udad.

liv og sine venskaber.
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Kærlighed &
underholdning

Sittenfeld, Curtis

Rodham
Politiken, 2020. 518 s

De Rosa, Domenica

Villa Serenas hemmelighed
Gad, 2020. 425 s

Gribende fiktiv fortælling om hvor-

Bødker, Cecilie

Engelske Emily Robertson sidder i

dan verden havde udformet sig,

Sortsyge

sit drømmehus i Toscana med sine

hvis Hillary Clinton aldrig havde

Vild Maskine, 2020. 209 s

tre børn, da hendes mand i en sms

giftet sig med Bill Clinton.

24-årige Freja møder svenske

skriver, at han forlader hende. En

August på Tinder. Han lever polya-

ny tilværelse åbnes af den katolske

morøst med flere kærester. I starten

præst, ligestillede kvinder fra land-

tiltrækker det Freja, men langsomt

byen og en sær arkæolog.

begynder jalousien at fylde mere og
mere. Hun stalker de andre kvinder
på Instagram og sammenligner sig
konstant med dem.

Taddeo, Lisa

Tre kvinder
People'sPress, 2020. 371 s

Szabó, Magda

Lina, Maggie og Sloane. Tre meget

Colgan, Jenny

forskellige kvinder med meget for-

Jul på den lille skotske ø

skellige liv. En universel fortælling

Cicero, 2020. 289 s

om kvindeliv, som henvender sig til

Flora MacKenzie-bøgerne 3

alle læsere med interesse i stærke,

Det er december på den lille skot-

moderne kvindeskildringer.

ske ø Mure, men juleforberedelser-

Døren

ne er påvirket af kærlighedsproblemer. Hyggelig roman med et tvist

People's Press, 2020. 301 s

Forfatterinden Magda mangler

Vigan, Delphine de

af livets alvor for læsere af roman-

Harlow, Melanie

en husholderske og ansætter den

Underjordiske timer

tiske underholdningsromaner.

Fra dette øjeblik

ældre kvinde Emerence. Med tiden

People'sPress, 2020. 246 s

udvikler de to et ganske særligt

I Paris bliver Mathilde chikaneret

forhold, og da Emerence, trods

af sin chef og er ved at bryde

Daws, Amy

sin mands alt for tidlige død, og

sit jernhelbred, til sidst bliver syg,

sammen. Det samme er lægen

Giv slip

hun forsøger at skabe et godt og

træffer Magda et skæbnesvangert

Thibault, som har gjort det forbi

Flamingo, 2020. 343 s

stabilt liv for sin datter. Men så

valg. For læsere af klassisk littera-

med en kæreste, der ikke elskede

24-årige Indie er læge og har end-

flytter mandens tvillingebror, Wes,

tur med menneskelig dybde.

ham. Er livet kun meningsløs tom-

nu aldrig været i seng med nogen.

til byen.

hed, eller er der alligevel håb? Og

Hendes første skal være være erfa-

vil deres liv strejfe hinanden?

ren, men ikke en potentiel kæreste.

Flamingo, 2020. 327 s

Hannah er stadig i dyb sorg efter

Derfor er den professionelle fodboldspiller Camden helt perfekt.
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Jio, Sarah

Historiske romaner

Familie- og
slægtsromaner

Når violerne blomstrer

Hislop, Victoria

De, der er elsket

Gad, 2020. 372 s

Correa, Armando Lucas

Zara, 2020. 578 s

Et besøg hos sin grandtante på

Datterens fortælling

Nazisterne har besat Grækenland

Bainbridge Island vender op og

Hr. Ferdinand, 2020. 286 s

under 2. verdenskrig og efterføl-

ned på forfatteren Emilys liv, og

I 1939 må en jødisk kvinde flygte

gende raser den græske borger-

alt hvad hun troede, hun vidste om

fra Berlin. Med datteren Lina

krig. Themis' familie går helt i

sin familie.

ankommer hun til den lille franske

opløsning, og omkring hende dør

by Oradour-sur-Glane, hvor de lige

venner og familie. Hun ender selv

får skabt en tilværelse, da de tyske

i fængsel, og spørgsmålet er, om

styrker kommer.

hun kan finde fred med de valg,

Roberts, Nora

En sikker havn

hun træffer.

Flamingo, 2020. 506 s

Simone og Reed oplever som teenagere otte rædselsfulde minutter,

Kosovic, Birgithe

der ændrer deres liv for altid.

Christensen, Lars Saabye

Det, du ikke vil vide

Simone er i biografen og Reed er

Min kinesiske farmor

Politiken, 2020. 369 s

på arbejde, da tre drenge begynder

Grif, 2020. 197 s

Biografisk slægtsroman om

at skyde løs på indkøbscentrets

Forfatteren tegner et levende

Birgithe Kosovics dansk-jugoslavi-

gæster. Da de mødes flere år efter

portræt af sin slægt gennem fire

ske families historie i krig og fred,

skyderiet, føler de straks en stærk

generationer. I centrum står far-

og om forholdet til hendes far.

samhørighed.

moderen Hulda og dennes mand,
kaptajn Jørgen Christensen.
Porter, Regina

De rejsende

Willett, Marcia

Et særligt sted

Franzobel

Hilderbrand, Elin

Politiken, 2020. 347 s

Cicero, 2020. 254 s

Medusas flåde

Sommeren 1969

Familiekrønike om to amerikan-

El flytter, efter faderens død, ind i

Turbine, 2020. 591 s

Turbulenz, 2020. 446 s

ske familier. På overfladen har

hans hus i det sydvestlige England.

I 1816 begiver fregatten Medusa

Familien Levin er spredt for alle

afrikansk-amerikanske Agnes

Hendes barndomsven, Will, hjæl-

sig fra Frankrig til Senegal, men

vinde i sommeren 1969. Tiderne

Miller og irsk-amerikanske James

per hende med at komme sig over

støder kort før mål på grund. Den

skifter, men den velhavende

Vincent jr. intet til fælles. Men

tabet af sin far. Snart kommer

18. juli 1816 får kaptajnen på brig-

families traditionelle sommer på

deres familiers skæbner flettes

faderens hemmelige affære frem

gen Argus øje på en tømmerflåde

Nantucket skal holdes i hævd.

sammen igennem seks årtier. Vi

i lyset, og måske føler El og Will

ud for Afrikas kyst med 15 udmag-

Vietnamkrigen, månelandingen,

følger dem fra borgerrettigheds-

mere for hinanden end de troede?

rede skikkelser med hule øjne og

raceadskillelse og kvindernes

kampen i 1950'erne til de første

forbrændt hud og hår.

frigørelse. Dét bliver en sommer,

år i Barack Obamas præsident-

alle husker.

periode.
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under besættelsen forelsker sig til

Bolton, Sharon

den forkerte side.

Giftblanderen
Jentas, 2020. 478 s

Krimiserien med: Florence Lovelady ; 2
Svane, Emma Brynja

Krimi. Florence Lovelady får

Søskende

betroet af en seriemorder, at der

Amanda Books 2019; 229 s

foreligger mystiske omstændighe-

En slægtshistorie fra Vestfjordene : 2

der bag fundet af fire børnelig ved

Gudrun er blevet 57 år, og har

et børnehjem. Det bringer Florence

fået en kæreste. De tre sønner er

30 år tilbage i tiden, hvor også

blevet voksne, og forholdet mellem

hun selv spiller en vigtig rolle for

brødrene Gudmundur og Thor slår

opklaringen.

gnister. Livet på Island i slutningen
Quinn, Julia

af 1700-tallet er hårdt, og det bliver

Coben, Harlan

En fortryllende hemmelighed

ikke nemmere i den barske natur,

Drengen fra skoven

People'sPress, 2020. 367 s

da vulkanerne begynder at røre

Gad, 2020. 365 s

Familien Bridgerton 3

på sig.

Wilde levede som dreng alene i en

Den eftertragtede ungkarl,
Benedict Bridgerton, møder en
smuk og mystisk kvinde ved et

skov. Han er som voksen stadig
uden viden om sin fortid og evt.

Spænding

familie. Nu bliver han centrum for

maskebal. Han leder forgæves

begivenhederne, da en forstad i

efter hende blandt Londons ade-

Arlidge, Matthew

staten New Jersey er scene for et

lige. Men Sophie Becker er nok

Elsker, elsker ikke

omfattende mysterium med uhyg-

uægte datter af en jarl, men også

Jentas, 2020. 366 s

gelige konsekvenser.

blot en tjenestepige.

Krimiserien med: Helen Grace ; 7

Krimi. I Southampton kæmper
politiet med Helen Grace i spidsen

Carter, Chris

Griffiths, Elly

Ringhof, Lise

for at stoppe en ung kvinde, der

Skrevet i blod

De udstødte

Det er de danske som flygter

på en enkelt dag brutalt mejer alle

Jentas, 2020. 429 s

Gad, 2020. 350 s

Gutkind, 2020. 523 s

ned, der gennem tiden har svigtet

Krimiserien med: Robert Hunter ; 11

Krimi. Arkæolog Ruth Galloway har

Erling Brinch er en enspænder

hende eller været uretfærdige mod

Krimi. I Los Angeles begås en ræk-

fundet de jordiske rester af Moder

fra Fanø, som i 1912 flytter til

hende. Hen under aften mangler

ke mærkelige mord forbundet med

Krog og skal i TV - der er krimi-

København for at læse medicin.

hun kun sin egen mor.

en mystisk, farlig bog. Det er op til

nalinspektør Harry Nelson også,

Han har det svært med sig selv og

den øvede Robert Hunter, at finde

da han efterlyser nok et kidnappet

andre mennesker. Kun datteren

hoved og hale i grusomhederne.

barn.

Eva har hans fulde opbakning, og
det får hun også brug for, da hun
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Dansk spænding

Penny, Louise

Mord på Manoir Bellechasse

Holmslykke, Martin

Frejas vinger

Hr. Ferdinand, 2020. 411 s

Boelskov, Pernille

Panterpublish.dk, 2020. 340 s

Krimi. Kriminalkommissær

Brudzonen

Christopher og Isabella fortsæt-

Gamache holder ferie på Manoir

4. til Venstre, 2020. 321 s

ter deres jagt på nogle mystiske

Bellechasse, hvor der sker et

Krimiserien med: Agnethe Bohn ; 3

nøgler, der har relationer til gamle

mord. Han formoder straks, at

Krimi. En morder kaster skyg-

hemmeligheder og til den nordi-

gerningsmanden skal findes blandt

ger over solskinsøen Bornholm.

ske gudinde Freja. Men ikke alle

familiemedlemmerne i den myrde-

Umiddelbart har mordene intet

ønsker at sandheden skal komme

des brogede familie.

med hinanden at gøre, men allige-

frem.

vel fatter efterforsker Lars Bohn
mistanke til en gammel sag, hvor
bornholmere hjalp polske flygtninge under den kolde krig.

Jewell, Lisa

Huset i Chelsea
Gad, 2020. 340 s

Krimi. Libby Jones fylder 25 år og

Holm, Line Tolstrup

arver sit barndomshus. Men noget

For barnets bedste

frygteligt skete i huset dengang.

Politiken, 2020. 485 s

Hendes forældre og en ukendt

Generalsekretæren for Røde Kors

mand begik selvmord i huset og

findes myrdet med et karak-

Libby blev fundet som spæd alene i

teristisk tegn henover maven.

vuggen ovenpå med ligene neden-

Samme tegn finder historiker

under. Hvad skete der dengang?

Maria Just i gamle mordsager.
Slaughter, Karin

Drabsefterforskerne Dirk og Dahlin

Jacobsen, Steffen

De tavse kvinder

har svært ved at se en sammen-

De stumme piger

Kernick, Simon

HarperCollins, 2020. 607 s

hæng. Alle krimilæsere kan være

Lindhardt og Ringhof, 2020. 284 s

Dø alene

Krimiserien med: Sara Linton og Will
Trent ; 8

med her.

Krimiserien med: Jakob Nordsted og
Tanya Nielsen ; 2

Jentas, 2020. 316 s

Efter en fangeflugt fra fængslet

Nogle nye brutale mord sætter

Efterforskeren Tanya Nielsen skal

får tidligere kriminalbetjent Ray

spørgsmålstegn ved en dømt ger-

opklare mordet på voldtægtsfor-

Mason ordre fra ukendte personer

ningsmand og agent Trent og rets-

bryderen Gordon Nimb. Det står

til at dræbe manden, der står til at

mediciner Linton må finde gamle

hurtigt klart, at mange har et motiv

blive Englands næste premiermi-

sager frem for at komme på sporet

til at myrde Nimb. Snart viser det

nister, men som også står bag en

af den rigtige gerningsmand.

sig, at Tanya må være forsigtig, for

lang række mord.

hvem kan hun stole på?

9

Nordisk spænding

mand. Deres far er en berygtet

Tursten, Helene

Tredive dages mørke

miljøaktivist, der ud over at være

Snefald

Grønningen 1, 2020. 332 s

kræftsyg også sidder fængslet for

Lindhardt og Ringhof, 2020. 397 s

Den snobbede og drikfældige for-

kvindedrab.

Krimiserien med: Embla Nyström ; 3

Lund Madsen, Jenny

fatter Hannah får sin sag for, da

En mand bliver fundet likvideret i

hun udfordres til at skrive en krimi

en hytte. Kriminalinspektør Embla

på 30 dage. Hun rejser til en lille

De la Motte, Anders

Nyström skal opklare mordet og

by på Island for at få inspiration, og

Vinterild

alt tyder på, at der er en sammen-

den får hun til fulde, da man finder

Modtryk, 2020. 445 s

hæng mellem mordet og Emblas

et lig på stranden.

En svensk forretningskvinde arver

venindes forsvinden 14 år tidligere.

en hytte i Skåne og må her konfrontere fortidens spøgelser fra
dengang i 1987, hvor en brand

Tegneserier

kostede hendes bedste veninde
livet.

Adolfsson, Maria

Stormvarsel
People'sPress, 2020. 439 s
En Doggerland-krimi : 2

Lindstein, Mariette

En mand findes død ved juletid på

Sekten der genopstod

Doggerlands nordligste ø, Noorö.

Gyldendal, 2020. 379 s

Kriminalinspektør Karen Eiken

Sofia Bauman forsøger at leve et

Hornby tager med glæde imod

normalt liv men plages af natlige

opgaven fra chefen, lettet over at

mareridt efter flere års fangenskab

slippe for at fejre jul i familiens

i en sekt. Sektens leder, Franz

Remar, Morten

skød. Sagen bringer Karen tilbage

Oswald, dømmes og fængsles,

Fink - skyggemord

til Noorö, hvor hun kom meget

men vil have hævn over Sofia.

People'sPress, 2020. 298 s

som barn.

Lupano, Wilfred

Shingouzlooz inc.

Fink : 1

Tre drenge forsvinder fra et flygt-

Nesbø, Jo

Cobolt, 2020. 56 s

ningecenter, tilsyneladende frivil-

Bakkeid, Heine T.

Kongeriget

Linda og Valentins gamle ken-

ligt. Men journalisten Jakob Fink

Vi skal ikke vågne

Modtryk, 2020. 524 s

dinge, shingouzerne, har mistet

mener der stikker noget under.

Lindhardt og Ringhof, 2020. 408 s

Dyster og voldsom spændings-

deres skattespekulationsselskab i

Krimiserien med : Thorkild Aske ; 3

roman, der handler om loyalitet,

kortspil, og dermed bragt Jordens

Krimi. Den plagede politimand

ambitioner, kærlighed og båndet

eksistens i fare. Valentin forsøger

Thorkild Aske tager hjem til Island

mellem brødre.

at redde jorden, mens Linda for-

sammen med sin ældre søster,

handler med kortspillets vinder.

der lever sammen med en voldelig

10

Sand Christiansen, Casper

Rygning forbudt

Biografier
& erindringer

Global Waste Publishing, 2020. 70 s

des værker og kredsen af kunstne-

syn på tumulten i Venstre, kulmi-

re der omgav hende. Til kunst- og

nerende med hans exit i 2019 som

litteraturinteresserede læsere.

formand. For læsere af biografier

Den cigarrygende Dave Blame

og til politisk interesserede.

arbejder for den onde miljøorganisation Global Waste, men

99.4 Kim, Jong-un

bliver forrådt af sine kammerater.

Fifield, Anna

Han indleder et vildt hævntogt og

Den store efterfølger

møder både pirater, kæmpeblæk-

Gad, 2020. 343 s

sprutter og papegøjer, der siger

Biografi over Nordkoreas leder,

mæh.

Kim Jong-un. Der tegnes et nærgående portræt fra barndom til
han overtager magten efter sin far.
For historisk interesserede biogra-

Yann

De fordømte i Oaxaca

filæsere.

TegneserieKompagniet, 2020. 48 s

99.4 Biden, Joseph R.

Sauvage : 1

Biden, Joseph R.

I 1864 deltager en ung fransk løjt-

Lov mig

nant i den fransk-mexicanske krig.

Klim, 2020. 284 s

99.4 Outze, Børge

Han forsøger at hævne en familie-

Joe Biden er, i efteråret 2020, få

Larsen, Alex Frank

tragedie, men bliver trukket ind i

skridt fra at blive USA's næste

Nyheder på liv og død

en blodig krig mellem franskmænd

præsident. I denne selvbiografi

Gonzo, 2020. 172 s

og oprørske mexicanere.

fremlægger han sine værdier og

Kender du Børge Outze? Han var

beretter om de familiemæssige

manden, der forsynede danskerne

traditioner og tragedier, der har

med nyheder under 2. verdens-

Yves H.

formet ham som menneske. For

krig og grundlagde Dagbladet

Hemmeligheden om
menneskets bedste ven

læsere af politiske biografier og

Information. I denne spændende

interesserede i amerikansk politik.

bog kan du blive klogere på en af
Danmarks helte. For læsere, der

TegneserieKompagniet, 2020. 54 s

Et cirkus er i byen, et cirkus

99.4 Løkke Rasmussen, Lars

ynder fortællinger fra besættelsestidens Danmark.

befolket af menneskelige vanskab-

99.4 Carrington, Leonora

Løkke Rasmussen, Lars

ninger. Men ikke alle ønsker at

Christensen, Susanne

Om de fleste og det meste

cirkusset skal blive der og snart

Leonoras rejse - et essay

Politiken, 2020. 315 s

begynder blodet at flyde i gaderne.

Vandkunsten, 2020. 173 s

Lars Løkke Rasmussen fortæller

Medrivende og tankevækkende

om sit liv fra opvæksten i Græsted

essay om surrealisten Leonora

til karrieren som toppolitiker og

Carringtons forunderlige liv, hen-

statsminister. Han giver også sit

11

Fra virkelighedens
verden

serberne til at skyde, så Leopard-

håb og afhjælpe tabuer, og som en

kampvognene kunne blive sat ind.

støtte til andre i samme situation.

Job & ledelse
60.1

Tanker & refleksioner

61.641

Pilen peger på dig
Gyldendal Business, 2020. 295 s

Om ledelse og ansvar.

Rubow, Julie

Jeg ser dig stadig
Lindhardt og Ringhof, 2020. 342 s

Personlig udvikling
& psykologi

Hustruens fortælling om sin mand
Bjørn Jacobsens sygdomsudvikling, da han i 2014 som 48-årig fik

34.31

konstateret Alzheimers. Fem år

13.15

senere døde han af sygdommen.

Kirketerp, Anne

Om hendes kampe for den bedste

Craft-psykologi

behandling. De huskes fra tv-doku-

Mailand 2020. Udgave; 164 s

mentaren "En stille forsvinden"

Spændende præsentation af håndarbejdets og håndværkets psyko-

Kjeldsen, Peter

En mand af få ord

logi, nemlig craft-psykologi. For

Ådalen 2020. 320 s

30.1668

alle med interesse for håndarbejde,

Gennemgang af en række danske

Bakken, Runar

håndværk og trivsel.

mordsager og drabsefterforsknin-

Alle vil leve længe,
men ingen vil blive gamle

ger fra perioden 1902-1961.

Samfundslitteratur, 2020. 229 s

13.16

Fra forskellige vinkler gives et fagligt

Staal, Annemette

35.52

og personligt indblik i, hvordan livet

Valdemar elsker broccoli

Jensen, Johnny C.

er for ældre i et velfærdssamfund.

Politiken, 2020. 197 s

Myten om Operation Bøllebank

Om begrebet nudging - hverdagsnudging, hvor der med afsæt

Grønningen 1, 2020. 237 s

Seniorsergent Johnny C. Jensen

55.8

i hverdagseksempler præsenteres

fortæller om sin tid som udsendt

99.4 Petersen, Trine

Hvis vi vil

de seneste 40 års forskning i men-

i Bosnien i 1994. Han sad som

Petersen, Trine

Gad i samarbejde med Climate Planet

neskets psykologi og adfærd og

leder inde i en af kampvognene, og

Udsyn inden for murene

Foundation, 2020. 351 s

giver konkrete og evidensbaserede

punkterer nu myten om Operation

mellemgaard, 2020. 116 s

Klimaproblemer - er det for sent?

værktøjer til at skabe adfærdsæn-

Bøllebank. Han fortæller om et kata-

Trine Petersen (f. 1975) fortæller om

Kan vi gøre noget? Den absolut

dringer.

strofalt ledelsessvigt fra officerernes

hvordan det er at være indlagt på

realistiske guide til at bremse kli-

side, druk og en unødvendig macho-

en retspsykiatrisk afdeling. Bogen

makrisen, før det er for sent. For

attitude, som skulle provokere

er skrevet med det formål at give

den klimabevidste læser.
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Kvindeliv

13.17

Frank, Lone

37.363

Poulsen, Stig

Størst af alt

61.263

Håndbog for skoleforældre

Politiken, 2020. 292 s

Storm, Mie Møller

Skole og Forældre 2020. 155 s

En analyse af kærlighedens

Overlevelsesguide til gravide

Guide til de vigtigste 10 år i dit

væsen, der udfolder sig paral-

Muusmann, 2020. 144 s

barns liv.

lelt med forfatterens personlige

En humoristisk fortælling om gra-

kærlighedshistorie(r). Til alle med

viditet set fra en vordende mors

interesse for kærlighed og viden-

synspunkt.

skab.
99.4 Ipsen, Pernille
13.43

15.2

Ipsen, Pernille

Palsteen, Lotte

Kamber, Mikael

Et åbent øjeblik

Din teenager er dit spejl

Sur for en sikkerheds skyld?

Gyldendal, 2020. 463 s

Grønningen 1, 2020. 204 s

People'sPress, 2020. 223 s

En skildring af syv kvinders stærke

Indspark til teenager-ramte for-

Det kræver en indsats at have det

fællesskab i rødstrømpebevægel-

ældre.

godt, smilet kommer ikke altid af

sen i 1970'ernes Danmark.

sig selv. En samtalebog om positiv
psykologi til læsere, der forsøger at

Børn & forældre

61.68

37.2

10 centimeter
over dagligt dødvande

Alenkær, Rasmus

Muusmann, 2020. 138 s

Alt det forældre kan

Guide til hvordan man sammen

Akademisk Forlag, 2020. 228 s

med sin partner på bedste vis kan

Guide til at hjælpe børn og

forberede sig på en kommende

30.1751

deres familier til et liv i harmoni.

fødsel. Om forskellige lindrende

Olrik, Jakob

Primært for forældre med børn i

teknikker til fødslen, som styrker

Kærlighedens mysterier

skolealderen, men er også brugbar

fødselssamarbejdet mellem den

15.2

Gyldendal, 2020. 218 s

for professionelle, der arbejder

gravide og hendes partner, bl.a.

Holm, Mette

Om mange forskellige aspekter af

med skolebørn.

åndedræt, smertehåndtering, hor-

Miraklet i tilgivelse

kærligheden - både den lykkelige

monelt fødselsarbejde og restitu-

Muusmann, 2020. 81 s

og den ulykkelige set ud fra forfat-

tion inden fødslen.

Befri dig selv ved at tilgive andre

terens profession som parterapeut

- er essensen i denne lille bog til

samt hans private erfaringer.

finde balance mellem muligheder
og trusler, og som gerne vil træne
livsglæden.

Samliv

selvudviklingssøgende.
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Rejser & oplevelser

Danmark rundt

Hus & have

64.11

Grøn bålmad
42

63.54

Muusmann, 2020. 216 s

Nygaard, Jesper

Richards, Huw

En rejse ind i røgens gastrono-

Bjergtagende cykling

Køkkenhave i ét bed

miske verden, med masser af

Muusmann, 2020. 297 s

Koustrup & Co., 2020. 223 s

opskrifter på vegetarisk mad, alt

Fortællinger og fakta om 24 af de

Her beskrives hvordan det, ved at gå

sammen tilberedt over bål og

smukkeste, bedste og største fran-

systematisk frem, er muligt at for-

gløder. Til udendørsmennesker og

ske cykelbjerge. Med rutebeskri-

syne sig selv med friske grøntsager

madinteresserede.

velser til de enkelte bjerge samt

store dele af året fra et enkelt højbed

information om stigningsprocenter,

- og en vindueskarm til forspiring.

vegetation, muligheder for pauser,

64.15

gode tidspunkter på året at tage
afsted og andre praktiske råd.

Mad & ernæring

46.2

Ingemann, Ditte

Hverdagsvegatar

Kornkamp, Maria

Politiken, 2020. 247 s

Turen går til Danmark,
Færøerne & Grønland

Vegetarisk kogebog med forslag

Politiken, 2020. 320 s

som brød, salater, kål, pølsehorn,

Rejsebog i stort format.

falafelbowl, tacos og paté. Desuden

Information om byer, udflugtsmål

afsnit om hvad basiskøkkenet bør

og seværdigheder. Med vejkort

indeholde og tips og tricks til en

og forslag til ture rundt i rigsfæl-

grønnere hverdag.

til gode hverdagsvegetarretter så

leskabet.
64.16

Lorang, Louisa

66.21

Steinbeck, Lene

61.38

Grønne madpakker

45.8 Kebnekaise

Historien om Holmegaard

Sams, Anette

Lindhardt og Ringhof, 2020. 131 s

Ljunggren, René

Grønningen 1, 2020. 203 s

Få inspiration til at gøre madpak-

Kebnekaisefjeldene

Historien om Holmegaard

Sukkersmarte børn
- der kan og vil selv

Wadskjær, 2020. 356 s

Glasværk. 200 års historie fortalt i

Gyldendal, 2020. 195 s

ter på bl.a. blomkålsboller, vafler,

En guide til vandreture i fjeldom-

glas skabt af håndværkstraditioner

Om de sundhedsfærdigheder,

empanadas, kålruller, sandwich

råderne omkring Sveriges højeste

og kunstneriske profiler. Om hvor-

voksne bør have for at kunne hjæl-

og æblemuffins. Opskrifterne er

fjeld Kebnekaise. For vandrere med

dan glasværket gik fra at forsyne

pe børn med at træffe de sunde

uden kød.

en vis erfaring.

danskerne med anonyme glasvarer

kostvalg. Bogen henvender sig til

til at blive fødested for glaskunst i

folk, der arbejder med børn og til

international særklasse.

de mere læsevante forældre.
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ken grøn og sund med 50 opskrif-

Sundhed & behandling

Sy & strik

Naturmad ved Limfjorden

61.204

64.64

Naturmad 2020. 91 s

Bjergbæk, Lotte

Danielsen, Annette

Opskriftsbog med 26 vilde, spise-

DNA

Strik så det synger

lige planter. Planterne beskrives

Aarhus Universitetsforlag 2020. 60 s

Annette D, 2020. 125 s

med udseende, voksested og

Om DNA - molekylet der kan

Kan strik og sang passe sammen?

smag.

fortælle om vi er disponeret for

Det kan det, og det gør det i denne

sygdomme, opspore fjerne slægt-

strikkebog. Danske sange har

ninge, afsløre seriemordere og

været inspiration til opskrifterne,

klone dyr. Mulighederne er både

der mest er trøjer til kvinder. De

fascinerende og til tider skræm-

fleste strikkere - og sangere - kan

mende.

være med.

64.17
Buus, Mie

Livsstil
64

Johansen, Gittemarie

Bæredygtig badass
Muusmann, 2020. 200 s

64.64

En venlig, men insisterende remin-

Hartwich, Ninette

der om, at du som forbruger har

Skørter

en stemme og bør tage ansvar for

Turbine, 2020. 126 s

det aftryk, du sætter på planeten.

10 strikkeopskrifter på kjoler og

For alle store børn og voksne

nederdele til kvinder i alle former

med interesse for kloden og zero-

og størrelser. For strikkere med

waste-livsstil.

nogen erfaring.

30.13

Wiking, Meik

68.8

Den lille bog om hygge

Klæd dig bedre

61.54

Haumann, Susie

Turbine 2019. 287 s

Gyldendal, 2020. 218 s

Meredith, Ellen

Det bedste

Om det danske begreb "hygge"

En guide til at optimere din eksi-

Kroppens sprog

Strikkehæfte med strik til børn i

og dets betydning for lykke.

sterende garderobe og skabe

Borgen, 2020. 296 s

alderen 2-8 år. Til erfarne strikke-

Forfatteren knytter det danske

bevidst og bæredygtig tøjglæde.

Selvhealing ved hjælp af energidia-

re, der gerne vil have ny inspiration

hygge-begreb sammen med det

Til alle, der vil reducere fejlkøb

log. Om hvordan man kan føre en

til børnestrik.

høje lykkeniveau i Danmark efter

og overforbrug - og redde klimaet

samtale med sin krop, når noget er

devisen: Jo mere du hygger, jo lyk-

samtidig.

galt med den, finde ud af hvorfor,

64.64

keligere er du.

hvad det kan betyde - og dermed
hvad man kan gøre for at helbrede
sig selv. Med øvelser.
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Hobby & fritid

Sport

76.333

79.66

kriser og skelsættende begiven-

Dansk sølv i fortid og nutid

Blondin, Antoine

heder i verdenshistorien. For alle

Devantier, 2020. 630 s.

På Touren

historisk interesserede.

Bind 1-2

Bobo, 2020. 167 s

Præsentation af Danmarks største

Reportagebog med beretninger

private sølvsamling, der indeholder

om Touren i en periode, der ofte

91.93

udsøgt luksushåndværk fremstil-

betegnes som cyklingens guldalder

Andersen, Jens

64.64

let i Danmark i perioden 1574 til

- før skandalerne og med de store

Ubådskrig i Kattegat

Hummelshøj Jakobsen, Dorte

2017. Samleren har, i den grad det

mestre Coppi, Bobet, Anquetil

Turbine, 2020. 221 s

Kludekræmmeren fortsætter

har været muligt, fokuseret på det

m. fl.

Fortælling om HMS Seal.

Candied Crime, 2018. 97 s

historiske element af hver enkelt

31 strikkeopskrifter på nemme

genstand.

interessante og skæve spørgsmål,
der stilles i en forfriskende bog om

Historie

klude, sjove klude, romantiske klude, retroklude og klude til (børne)
børnene.

35.55

Jensen, Mogens

Zeppelinbasen i Tønder
Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020.
105 s

Den korte og dramatiske historie
bag den tyske luftskibsbase der
lå lige nord for Tønder under 1.
76.8

verdenskrig, og som var hjemsted

Malmer Madsen, Julie

for nogle af den tyske marines zep-

Fletteriet

pelinere.

95.2

Skeie, Tore

64.64

mellemgaard, 2020. 65 s

Randorff, Lene

Sød og anderledes bog med jule-

Strik en hæl og strik en tå

flet, der ikke ligner det juleflet vi

90

Gyldendal, 2020. 324 s

Lillestrik 2020. 95 s

kender. Flet et utal af forskellige

Carlin, Dan

Med udgangspunkt i to nordiske

Grundbog i at strikke strømper,

dyrearter og hæng dem på træet.

Enden er altid nær

vikingekonger, Knud den Store og

hvor du får flere forskellige måder

For alle store børn og voksne, der

HarperCollins 2020. 270 s

Olav den Hellige, der i sidste del af

at strikke strømper på. Bogen kan

elsker at flette.

Er vi mere civiliserede i dag end

vikingetiden kæmpede om magten

bruges til både nybegyndere og

vikinger, og hvem vinder, hvis

i landene langs Nordsøen.

erfarne strikkere.

en middelalderhær møder den

Ulvetid

romerske hær? Det er blot to af de

16

96

stokratiet, samt omstændigheder-

99.4 Heising, Alfons

Staur, Carsten

ne som ledte op til magtkampen,

Heising, Henny

Skilleveje

hvordan den kunne finde sted og

I kamp mod europæisk fascisme

Gad, 2020. 398 s

ikke mindst hvorfor.

Apple, windows &
sociale medier

Solidaritet 2020. 386 s

19.6393

Historisk fremstilling af Danmarks

I bogen genfortælles den tyske

Newport, Cal

udenrigspolitik gennem de sidste

billedhugger og grafiker Alfons

Digital minimalisme

250 år. Gennem en række punkt-

96.4

Heisings (1903-1975) oplevelser

Dafolo, 2020. 225 s

nedslag i vigtige situationer og

Dansk-tyske krige

under fascismen i årene 1928-

Med begrebet digital minimalisme

begivenhedsforløb får vi hoved-

U Press 2020. 355 s

1948. Han opholdt sig kortvargt i

slår forfatteren et slag for bevidst

linjerne i en politik med fokus på

Analyser af hvordan dansk-tyske

Danmark, hvor han er kendt som

og selektiv brug af teknologier.

samarbejdsorganisationer, politisk/

krige mellem ca. 1850-1950 er

Emil Heising, inden han blev sendt

Bogen henvender sig til alle, der

religiøse kriser og krigsdeltagelse.

blevet fortolket inden for litteratur,

i tysk arbejdslejr. Først i 1947

gerne vil have kontrol over deres

For alle historisk interesserede og

billedkunst, film og populærkultur

kunne han vende hjem og leve som

digitale adfærd.

studerende fra gymnasieniveau

og hvordan krigene har påvirket

kunstner.

og op.

hverdagsliv, kollektiv erindring og
dansk national selvforståelse.

19.6532 C#

Cronberg, Michell

Bogen om C# 8.0
97.9

Konsulentfirmaet M. Cronberg, 2020. 331 s

Kulavig, Erik

Om grundlæggende programmering

Ansigt til ansigt med russerne

med programmeringssproget C#.

Pantheon, 2020. 239 s

Fremstilling der omhandler hele
Ruslands historie fra Kiev-riget

19.672 Mac OS

til Putin.

Vest, Filip

Få mere ud af MAC Mojave
Libris Digimental, 2019. 101 s
97.9

99.4 Sandqvist Carlo Hjalmar

Indhold: Kom hurtigt i gang med

96.1

Den lange kolde krig

Sandqvist, Aage

Mac ; Kom på nettet med Safari ;

Friisberg, Claus

Meloni, 2020. 144 s

Skriv mails, send beskeder og før

Kongemagten udfordret

Først behandles, hvordan amerika-

Pilot i Den Danske Brigade
under Anden Verdenskrig

Vestjysk Kulturforlag 2020. 437 s

nerne har set på russerne fra den

BoD 2020. 200 s

bøger og fotos ; Tips & tricks.

Der udspilles en magtkamp i

amerikanske revolution i 1775 og

Om piloten Carlo Hjalmar

Danmarks monarki i middelalde-

frem til i dag, med primær fokus på

Sandqvist (1910-1985), der var

ren i årene 1241-1340. Her skildrer

den kolde krig. Dernæst behandles

en af 8 piloter, der i maj 1945 var

sammenstød og modstridende

russernes syn på amerikanerne fra

med til at foretage et luftangreb på

interesser mellem kongen og ari-

tsartiden og frem til i dag.

Aalborg lufthavn.
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en kalender ; Programmer, musik,

FILM

Escape from Pretoria

Queen & Slim

Watchmen

Noble Entertainment & Mis. Label, 2020.

Universal Sony Pictures Home Entertainment

SF Film, 2020. (3 t., 35 min.)

(101 min.)

Nordic, 2020. (2 t., 7 min.)

I en alternativ udgave af vores

De to hvide, sydafrikanske akti-

Det starter med en hyggelig tin-

egen nutid er der både maskerede

vister Tim og Stephen fængsles i

derdate men udvikler sig til en vild

superhelte, raceuroligheder og en

1978 for at sprede pamfletter imod

flugt gennem USA efter at et ungt

underlig blå mand der, måske, bor

apartheid. I fængslet planlægger

sort par, i selvforsvar, dræber en

på Mars!

de over et helt år deres vovede

hvid politibetjent.

flugtforsøg, der blandt andet inkluderer et sæt hjemmelavede fængselsnøgler skåret ud af træ.

Deathstroke
- knights & dragons
SF Film, 2020. (84 min.)

Slade Wilson er en kærlig familiefar. Men han har også en hemmelig identitet som superlejesoldaten
Deathstroke - hemmelige eksperi-

The way back

menter har gjort ham stærk, hurtig
og stort set usårlig. Men hvad gør

Richard Jewell

SF Film, 2020. (2 t., 12 min.)

denne antihelt da hans søn kid-

SF Film, 2020. (2 t., 6 min.)

Jack Cunningham, tidligere

nappes?

Fra helt til skurk: Atlanta, OL i

basketballstjerne, er ensom, hans

The invisible man

1996. Sikkerhedsvagten Richard

liv er i ruiner, og han drikker øl

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Jewell opdager en bombe og når

fra morgen til aften. En dag bliver

Emma

Nordic, 2020. (2 t., 4 min.)

at alarmere en masse mennesker,

han ringet op og spurgt, om han

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Cecilia forlader sin voldelige

før bomben detonerer. Pludselig

vil være træner for sin gamle high

Nordic, 2020. (120 min.)

ægtemand Adrian, som så begår

er Richard en helt men det ændrer

schools middelmådige basket-

Forviklingskomedie om selvbe-

selvmord. Han har testamenteret

sig, da FBI pludselig ser ham som

ballhold.

vidste Emma Woodhouse, der bor

hende fem millioner dollars, som

deres hovedmistænkte! Baseret på

hos sin far og spiller sit spil for at

hun vil få, hvis hun er mentalt rask

virkelige hændelser.

skaffe veninden Harriet en passen-

og lovlydig. Inden længe begynder

de mand. Hun har ikke romantiske

Cecilia at fornemme, at hun bliver

planer for sig selv, men venter dog

forfulgt.

spændt på at møde en vis, meget
omtalt Frank Churchill.
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Ghost of Tsushima

UFC 4

Sony Interactive Entertainment Europe,

EA, 2020. PS4

Descenders

2020.- PS4

Ultimate fighting-spil. Her kan du

Sold Out, 2020. PS4

Actionspil. Adventurespil. Året er

skabe en stor karriere som MMA-

Cykelløbspil. Vild med at køre

1274. Du er samuraien Jin Sakai,

kæmper, blive UFC Champion og

mountainbike? Her kan du prøve de

som deltager i forsvaret af øen

måske the greatest of all time!

stejleste bakker og de allersejeste

Tsushima, da det skræmmende

Kæmp i det frygtede UFC-bur, på

tricks på cyklen. Når du bliver rig-

mongolske imperium invaderer

gaden eller i den mystiske arena

tig dygtig, så er du klar til de store

øen. Som en af de sidste overle-

Kumite.

teams, der kæmper om at blive det

vende samuraier tager du kampen

allerbedste hold i konkurrencen.

op mod overmagten.

No Straight Roads
Sold Out, 2020. Xbox One

Madden NFL 21

Actionspil. Zuke og Mayday udgør

EA, 2020. PS4

tilsammen rockbandet Bunk Bed

Simulation af American football,

Junction, der efter en fejlslagen

med hold og spillere fra NFL-

audition tager kampen op med

sæsonen 2020/21. Før dit favo-

musik-imperiet NSR, der regerer

rithold til Super Bowl, eller bliv

Vinyl City med en jernhånd. Spil

mester i street football. For alle

alene og skift frit mellem de to

fans af NFL.

musikere eller spil sammen med
en ven og samarbejd om at besejre

World war z

NSR's håndlangere - musikere,

Mad Dog Games, 2019. PS4

Destroy all humans!

Nioh 2

der kun kan spille elektronisk dan-

Shooter. Du og dit team af soldater

THQ Nordic, 2020. PS4

Sony Interactive Entertainment Europe,

semusik!

skal nedkæmpe horder af zombier,

Actionspil. Adventurespil. Shooter.

2020. PS4

Parodien på et fjendtligt rumvæ-

Actionspil. Kan du beherske samu-

sen, Crypto-137, tager til Jorden i

raiens dødbringende kampkunst

PGA Tour 2K21

1950'erne for at finde sin forsvund-

og nedkæmpe groteske dæmoner

2K, 2020. PS4

ne forgænger og desintegrere

fra mørkets rige? Du skal skabe en

Golfspil. Seriøs og fremragende

mennesker med sit imponerende

mystisk, overnaturlig Yokai-kriger,

golf-simulator, som har licens fra

WRC 9

arsenal af våben og psykiske evner.

udvikle dine kampegenskaber og

den officielle PGA Tour. Henvender

Bigben Interactive, 2020. PS4

finde de mest kraftige våben.

sig primært til unge og voksne,

Flot og udfordrende 9. del i FIAs

men kan spilles fra ca. 10 år.

legendariske rallyserie. For unge

som er tæt på at udrydde menneskeheden. For unge og voksne fans
af co-op-shootere.

fra 12 år og voksne.
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