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BØGER
Danske romaner

Gräs, Ulrik
Loop
Tiderne Skifter, 2016. 291 s

Kaa Andersen, Lotte
100 dage
Rosinante, 2016. 332 s

Mondrup, Iben
Karensminde
Gyldendal, 2016. 311 s

3. del af: Lido

2. del af: Hambros Allé 7-9-13

Tino er netop hjemvendt til
Danmark og sammen med
vennen Wilfreds starter han
et nyt socialistisk dagblad.
Provinsroman om politiske
dagsordner og personlige
relationer.

På den attraktive Hambros
Allé i Hellerup har et par af
familierne en del at slås med
trods deres tilsyneladende
perfekte liv med store karrierer og styr på alting. Bag
facaderne har kærligheden og
nærværet trange kår, og alle
lider under det.

Jens og Karen er efter mange
år i Grønland flyttet tilbage til
Danmark, hvor deres voksne
børn har boet længe. Da Jens
får en hjerneblødning og bare
ligger hen, kommer stærke
følelser i spil, og familiemedlemmernes forhold til hinanden bliver forskubbet.

Heape, Chris
Glimt
Turbine, 2016. 177 s
Blæsbjerg, Kim
Desertørerne
Rosinante, 2016. 497 s
1. bind

En familieejet storkoncern i
international vækst er rammen for fortællingen om to
unge mænd, der begge er
involveret i virksomheden på
hver sin måde. En fortælling
om et Danmark i vor tid, præget af finanskrise og krig.

Forring, Lars
Flugten fra Golgatha
BogForm, 2016. 498 s

Roman der gendigter Det Nye
Testamentes fortælling om
Maria Magdalena og Jesus ud
fra et mere egyptisk syn.

Klougart, Josefine
New forest
Gladiator, 2016. 699 s

Sam husker kun glimtvise billeder fra den dag, hans familie
blev myrdet. Mange år senere
tager han tilbage til barndomshjemmet for at sammenkæde
brudstykkerne af information.

Roman med fokus på sansninger, beskrivelser og erindringer - ikke en kronologisk
handling. Man følger en kvindelig forfatters svære kærlighedsforhold.

Jepsen, Erling
Gramhavet
Gyldendal, 2016. 234 s
Familiehemmeligheder ; 1

Der foregår meget under overfladen i sønderjyske Gram.
Mælkenmandens søn Erling
klarer sig igennem med lige
dele snedighed og naivitet.
Søsteren er i familiepleje,
fasteren tror hun er Jesus og
faderen spekulerer på om sønnen bliver homoseksuel.
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Lund, Karsten
Christas to forlovelser
Gyldendal, 2016. 380 s

Odgaard, Jonna
Shamanens lærling
Aras, 2016. 680 s

Christas forlovede vender ikke
tilbage fra 1. verdenskrig. I stedet bliver hun gift med hans
soldaterkammerat og kommer
til at leve et overklasseliv i
Kolding. Som enke finder hun
ud af, at hun har levet på en
løgn.

De otte årstiders folk ; 2. bind

Journalisten Mari ønsker at
skrive om at videregive samernes verdenssyn. Ulveforskeren
Mats bliver mere og mere
bevidst om sin samiske baggrund. Vil de komme hinanden
i møde?

Nordiske romaner

Persson, Alice
Kollega Persson
Egolibris, 2016. 307 s

Toxboe, Marianne
Fodspor
Saxo Publish, 2016. 368 s

Alice er ung og idealistisk i
1970'erne og beslutter sig
efter at have fået sin studentereksamen for at rejse til
DDR, for at arbejde med henblik på at blive journalist.

3. del af: Skyggespil

heden ikke bliver gengældt,
mens han skriver om minder,
kærlighedssorger, aldring,
desperation og dødslængsel.

Maja Niemanns tyske kærlighed Hermann bor i det dystre
DDR. I 1961 får han at vide, at
han har en datter i Danmark
og han ønsker at se hende.

Guðbergur Bergsson
Tre mand vendte tilbage
Sisyfos, 2016. 207 s

Reinholdt, Bo
Kore
Escho, 2016. 122 s

En danske kunsthistoriker
skal tyde vægmalerier i en
nyopdaget katakombe i Rom,
og hvirvles ind i en dragende
anderledes virkelighed vævet
sammen af mytologi, mystik
og kunsthistorie.

Tippins, Britt
Modvind
Turbine, 2016. 300 s

Katrine må prøve at samle
familien igen, da farens sygdom efter en massiv blodprop
forværres. Katrine kæmper
dog i forvejen med sine egne
problemer, både med alkohol,
job, eksmand og kærligheden.

Digte
Abrahamsen, Peter
Så nyser jeg igen Amedia, 2016. 80 s

Backman, Fredrik
Ting, min søn skal vide
om verden

Digte med og uden rim om
bl.a. natur og kultur, aldrende
mænd, kærligheden, livsvisdom og humor.

En familie som bor langt væk
fra civilisationen på Island,
får besøg af tre mænd. To af
dem bliver engelske soldater
og den tredje, som de holder
skjult, forsvinder en dag sporløst. Mange år senere, vender
alle tre mænd tilbage.

People'sPress, 2016. 175 s

Om en fars forsøg på at forberede sin søn på de store
og små ting, der venter her i
livet - om ondskab og godhed,
kærlighed, mand(l)ighed, Ikea,
fodbold, bilnøgler, mødre,
kvinder, kærester og opskriften på friturestegt Snickers-is
m.m.

Pedersen, Andreas
Fryden
Gladiator, 2016. 56 s

Digte i prosaform om en ung
mand, som tænker på sine
nære relationer og det, som
kunne have været.

Espedal, Tomas
Året
Batzer & Co, 2016. 206 s

Prosalyrisk roman hvor fortælleren rejser i Petrarcas fodspor
og undersøger kærligheden
og det at elske den samme
hele livet, selv når kærlig-
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Guillou, Jan
Ægte amerikanske
cowboybukser
Modtryk, 2016. 372 s
Det store århundrede ; 6

I 1950'erne er Sverige under
forandring. Den amerikanske
teenagekultur er ved at vinde
indpas til til de voksnes skræk,
men til absolut glæde for
drengen Eric, der finder identifikation i cowboybukser, Elvis
og film med James Dean.

Larsen, Britt Karin
Der vokser et træ i
Mostamägg
Gyldendal, 2016. 173 s
Folket i Finnskogen ; 1. bind

Skovfinnerne bor i de dybe
skove på grænsen mellem
Norge og Sverige, de lever i
pagt med naturen med bjørnejagt, magi, overtro og stærkt
sammenhold. Vi følger bl.a.
den unge Lina, der er på flugt
med sin nyfødte og eneboeren
Taneli, der mødes og sammen
bygger en ny tilværelse op.

Malmquist, Tom
I hvert øjeblik er vi stadig i live
C&K, 2016. 287 s

Toms kæreste dør akut af
leukæmi efter at have født
en datter ved kejsersnit. Tom
står tilbage som alenefar
med et nyfødt barn og skal
både håndtere sin sorg og de
dæmoner, han har med sig fra
barndom og ungdom.

Mankell, Henning
Svenske gummistøvler
Gyldendal, 2016. 388 s
2. del af: Italienske sko

Den pensionerede læge
Fredrik Welin bor på en ø i
skærgården og må tage sit

liv op til revision, da hans hus
brænder ned til grunden. Alt
synes fortabt, indtil den dag
to kvinder træder ind i hans
liv: hans datter og journalisten
Lisa Modin.

Rolstad, Lajla
Ulveøen
Batzer, 2016. 251 s

Bourdeaut, Olivier
Mens vi venter på Bojangles
Jensen & Dalgaard, 2016. 163 s

Dicker, Joël
Bogen om Baltimore-familien
Rosinante, 2016. 469 s

En søn fortæller om sit liv med
sine forældre og deres kærlighed. Kærlighed til hinanden,
til sønnen og til selve livet.
Om glæden ved kærlighed
men også om hvilket tomrum
og smerte kærligheden kan
efterlade.

Marcus' egen middelklassefamilie er ikke nær så tiltrækkende som onklens familie
i Baltimore - velhavende,
overskudsagtig og med plads
til Marcus. Sammen med sine
fætre er han lykkelig som en
del af den tætte, uovervindelige Goldman-trio. Intet kan
gå galt.

En yngre norsk kvinde rejser
til vildmarken i Canada for at
bearbejde sin psykiske sygdom. Mødet med den barske
natur, mennesker i samfundets udkant og den indianske
kultur bliver en voldsom og
følelsesladet udviklingsrejse.

Udenlandske romaner
Atwood, Margaret
Hekseyngel
Modtryk, 2016. 311 s

Cleave, Chris
Alle tapre bliver tilgivet
Hr. Ferdinand, 2016. 485 s

Shakespeare i et nyt årtusind

Felix Phillips er en stjerneinstruktør, der har mistet alt.
Han er endt ensom og glemt
i en faldefærdig lade, men
efter 12 års eksil får han job
som lærer i et nærliggende
fængsel og pludselig er den
længe ventede hævn inden for
rækkevide.

Vi er i London i starten af 2.
verdenskrig, hvor Mary North
melder sig til tjeneste og
bliver lærer indtil næsten alle
børn evakueres. Tilbage er
de, ingen vil have i pleje, men
som hun tager sig af, samtidig
med hun skal finde sig selv i et
kompliceret kærlighedsliv.
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Eberlen, Kate
Måske mødes vi
Politiken, 2016. 467 s

Tess og Gus mødes tilfældigt
som unge under en rejse
til Italien. Gus' bror er død
og Tess ved ikke, at tragedien venter forude hjemme i
England. De næste 16 år udfordres de begge af skæbnen,
adskilt af tilfældigheder.

Erpenbeck, Jenny
Går, gik, gået
Rosinante, 2016. 298 s

Den nypensionerede professor
og enkemand Richard er ved
at vænne sig til pensionistlivet,
da en gruppe afrikanske flygtninge bliver huset i et nedlagt
plejehjem tæt på hans hjem.
Han begynder at besøge dem
dagligt og langsomt nedbrydes begge parters frygt og
fordomme.

Kerangal, Maylis de
Hjertet
Gyldendal, 2016. 278 s

Unge Simon Limbres' organer
skal efter en tragisk ulykke,
videregives til donormodtagere. Vi følger forløbet, tankerne
og følelserne hos forældrene,
kæresten, lægerne, sygeplejerskerne og patienten der skal
modtage hans hjerte, over ét
døgn.

Kross, Jaan
Svirreflugt
Turbine, 2016. 442 s

En portræt- og udviklingsroman der gennem 60 år følger
den begavede Ullo Paerand,
hvis skæbne afspejler Estlands
omvæltende og dramatiske

historie med tysk og sovjetisk
besættelse. Ullo er en overlever, men de sovjetiske besættelsesår bliver fatale for ham.

Silvera, Adam
Den dag jeg glemmer
Gyldendal, 2016. 318 s

Aaron på 16 bor i barske
Bronx, hans far har begået
selvmord og han har selv forsøgt det samme. Han er kæreste med Genevieve og uheldigvs også forelsket i Thomas.
Det nye Leteo Institut tilbyder
at fjerne dårlige minder,
måske kan Aaron få hjælp til
en frisk start?

Lehane, Dennis
Verden af i går
Klim, 2016. 315 s
3. del af: Den givne dag

Den tidligere gangsterboss
Joe Coughlin forsøger i 1943,
at leve et tilbagetrukket liv.
Men en dag hører han rygter
om, at en lejemorder har fået
en kontrakt på at slå ham ihjel.
Irske Coughlin er dog snu, så
han begynder at grave dybt i
en sag, der truer med at få en
stor gangsterkrig til at bryde
ud.

Ruiz Zafón, Carlos
Midnatspaladset
Lindhardt og Ringhof, 2016. 261 s
2. del af: Tågens fyrste

En gruppe børnehjemsbørn
har svoret hinanden evig troskab og at dele alle hemmeligheder med hinanden. Men et
af børnene, Ben, bærer på en
frygtelig familiearv fyldt med
genfærd, dæmoner og forliste
drømme.

Mazzucco, Melania G.
Limbo
Turbine, 2016. 375 s

Den unge seniorsergent
Manuela Paris vender skadet hjem til kystbyen ved
Rom efter et blodigt angreb
under sin deltagelse i krigen i
Afghanistan. Her møder hun
en mystisk og fremmed mand
som ændrer hendes liv.
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St. Aubyn, Edward
Den store pris
Gad, 2016. 266 s

Woolf, Virginia
Årene
Rosinante, 2016. 363 s

En stor, litterær pris skal uddeles, og bedømmelseskomiteen
sættes. Et spil om magt og
prestige i den intellektuelle engelske overklasse kan
begynde.

Romanens fokus er den victorianske overklassefamilie Pagiter
som bor i London. Vi følger
hvert af familiemedlemmernes
liv og deres indbyrdes forhold
fra foråret 1880 til et selskab i
sommeren i 1930'erne.

Mest for kvinder

Potter, Alexandra
Forførende Paris
NB Books, 2016. 391 s

Ahrnstedt, Simona
Løftet
Flamingo, 2016. 485 s

Ruby Millers kæreste brænder
hende af, og hun drager derfor alene til Paris. I kærlighedens by støder hun på nogle
gamle og hemmelige breve
mellem to elskende, og Ruby
beslutter sig for at opklare
mysteriet om deres ulykkelige
forhold.

2. del af: Arvingen

Den smukke og stærke læge
Isobel Sørensen og den
fordrukne og omsværmede
playboy Alexander De la Grip
har intet tilfælles. Men måske
indeholder de hver især mere
end det, der ses på overfladen.

Braad, Agnete
En anden kvinde end mig
Lindhardt og Ringhof, 2016. 239 s

Julie er lige flyttet fra Rune
og prøver at finde sit eget ståsted. Der er mange forventninger til hende fra mange kanter
og hvad med kærligheden?

Fielding, Helen
Bridget Jones' baby
Lindhardt og Ringhof, 2016. 215 s

Bridget Jones er gravid. Det er
en kamp at navigere mellem
de velmenende singlevenner,
gruppen af selvtilfredse mødre og graviditetshormoner
uden for enhver kontrol. Men
allerførst skal hun lige finde ud
af, hvem der er far til barnet.

Historiske romaner

Hellberg, Åsa
Toscana tur og retur
Rosenkilde, 2016. 319 s

Bødker, Silja
Temujin
Trykværket, 2016. 636 s

Globetrotteren Sara Raphael
og den berømte forfatter
Jessica Romin trodser skilsmisse, sårede følelser og
hedeture, da de drager på en
spontan motorcykeltur til et
vinslot i Toscana. Her åbnes
sluserne for flirt og gamle
familiehemmeligheder.

Temujin fødes i Mongoliet år
1162 som næstældste søn i
en mongolsk nomadefamilie.
Han fødes med en klump blod
i sin ene hånd, og profetien
lyder at denne vilde dreng skal
blive hersker. Mange år senere
navngives han Djengis Khan.

Ley, Rosanna
Et spor af safran
Bazar, 2016. 538 s

Cornwell, Bernard
Stormens krigere
Lindhardt og Ringhof, 2016. 350 s

Nell's mor er død og hendes
ægteskab er i krise. En rejse til
Marokko bliver anledningen til et
nyt venskab, afsløring af familiens hemmeligheder og modet til
at udleve drømmen om sin.

9. del af: Det sidste kongerige

Historisk roman fra vikingetidens England. Krigeren og
sakseren Uhtred møder både
gamle fjender og venner,
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da nordboerne samler sig til
det afgørende slag mod de
kristne saksere. Men angriber
de Mercia mod syd eller vil de
erobre Northumbrien mod
nord?

Helleberg, Maria
Kvinderne fra Thy
Samleren, 2016. 381 s

Slægtsroman om to kvinder,
mor og datter, der tager kampen op for at få et bedre liv på
landet i Thy omkring år 1900.

Legård Nielsen, Peter
De fremmede
Blå, 2016. 671 s

Gennem tre personer,
en menig spansk soldat,
Francisco Pizarro og inkaherskeren Atahualpa, oplever
vi den dramatiske periode i
begyndelsen af 1530'erne,
hvor en lille håndfuld spanske
conquistadorer erobrer det
mægtige Inkarige og opretter
deres egen stat.

Mikkelsen, Lone
En bedragers dagbog
Turbine, 2016. 228 s

Reuter, Bjarne
Englene i Avignon
Gyldendal, 2016. 430 s

Jeanne fører dagbog over livet
om bord på et fransk skib i
1767. Hun beskriver skørbug
og kannibaler, fremmede
kulturer og sømændenes
brutalitet. Men først og fremmest beskriver hun sine tanker
om at være forklædt kvinde i
en mandeverden, og om det
offer hun har givet for at følge
sine drømme.

I 1313 påbegynder pave
Clemens V en farefuld pilgrimsrejse fra Avignon mod
broen Ponte il Duce, for at
rense sin krop for en modbydelig ondskab. Med på rejsen
er bl.a. fem messedrenge, en
læge, og en eksorcist - men
snart begynder rejsemedlemmerne at dø én efter én.

håb, Amy. I menneskeform
hed Nul Timothy Fanning, og
langsomt afsløres hvordan
mennesket Fanning bliver til
uhyret Nul.

Laia og Elias er på flugt fra
Imperiet. Laia er fortsat fast
besluttet på at redde sin bror
fra det frygtede fængsel i
Kauf. Elias vil blive sammen
med hende - for enhver pris.

Bauer, Belinda
Som fortjent
Jentas, 2016. 393 s
Exmoor-trilogien ; 3. del

Pigen Ailia er vokset op uden
"skind" i et samfund hvor en
persons skind er livsnødvendigt for at sikre deres plads i
samfundet. Ailia drager alligevel ud på en rejse for at opnå
viden om sig selv og samfundets opbygning.

Historisk roman om den anden
kinesisk-japanske krig. Om krigens brutalitet og menneskers
grådighed og skruppelløshed.

An ember in the ashes ; 2

Spænding

Tampke, Ilka
Albions datter
Cicero, 2016. 378 s

Mo, Yan
De røde marker
Batzer, 2016. 558 s

Tahir, Sabaa
En flamme i natten
Alvilda, 2016. 474 s

Sapkowski, Andrzej
Det sidste ønske
Gyldendal, 2016. 361 s
Witcheren ; 1. bind

Geralt er witcher. En koldblodig og hårdt trænet monsterjæger, som rejser fra landsby
til landsby, for at tilintetgøre
frygtindgydende monstre og
dæmoner. Kun troldkvinden
Yennefer vækker menneskelige følelser i Geralt.

Fantasy & vampyr
Cronin, Justin
Spejlbyen
Lindhardt og Ringhof, 2016. 835 s
3. del af: Den første

Faderen til De Tolv, "Nul", er
fyldt op af had og vil tilintetgøre menneskehedens eneste
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Politimand Jonas Holly lider
stadig efter det brutale mord
på sin kone, men han tvinges i
gang igen, da børn kidnappes
på stribe i Exmoor.

Berry, Flynn
Skruestikken
Hr. Ferdinand, 2016. 337 s

Da Nora vil besøge sin søster,
finder hun hende brutalt myrdet. Parallelt med politiets
efterforskning leder Nora
selv efter en drabsmand, og
hendes sorg og overvejelser
afdækker en kompliceret
søskenderelation, som mange
vil genkende.

får hænderne fulde. Ikke
mindst med fundet af 30 år
gamle knogler, som tyder på
en forbrydelse i det lukkede
amishsamfund.

Cole, Martina
Kuppet
Jentas, 2016. 557 s

Carofiglio, Gianrico
Efter al sandsynlighed
Hr. Ferdinand, 2016. 315 s
Guido Guerrieri serien ; 5. bog

Forsvarsadvokaten Guido
Guerrieri overtager en sag om
et barnemord. En gadehandler
er set nær gerningsstedet, og
da han har et billede af den
dræbte dreng synes sagen
oplagt, men en samtale med
den sigtede og en nærmere
granskning af akterne giver
Guerreri et spinkelt håb om
frifindelse.

Da Freddie Jackson forlader fængslet, starter hans
kriminelle karriere for alvor.
Sammen med fætteren Jimmy
får han mere og mere magt i
den kriminelle underverden,
men deres forskelligheder
viser sig snart at skabe splid
imellem dem.

Lemaitre, Pierre
Et beskidt job
Lindhardt og Ringhof, 2016. 447 s

Redondo, Dolores
Offergaven
Hr. Ferdinand, 2016. 592 s

Alain Delambre er gået flere
år uden et job, så da muligheden byder sig for at komme i
stilling til et velbetalt job han
er mere end kvalificeret til,
byder Alain sig til. Det kræver
dog bare at Alain er med til at
simulere en gidseltagningssituation.

Baztán-trilogien ; 3

Politikommissær Amaia
Salazar fra Navarras autonome
politi får en vanskelig sag, da
en spæd pige dør en uforklarlig død. Pigens far opfører
sig underligt og stjæler liget,
hvilket får Amaia til at sætte
en efterforskning igang af
tidligere spædbørns dødsfald
på egnen.

Dansk spænding
Hammer, Lotte
Mørkemanden
Gyldendal, 2016. 402 s

Hall, M. R.
Planlagt død
Loxodonta, 2016. 415 s

Krimiserien med: Konrad Simonsen ; 7

Krimiserien med: Jenny Cooper ; 5

Ligsynsdommeren Jenny
Cooper rodes ud i en voldsom
sag om biologiske våben,
genetisk videnskab og medicinindustriens mere lyssky
aspekter.

Meyer, Stephenie
Kemikeren
Lindhardt og Ringhof, 2016. 593 s

Alex har en fortid som en af
USAs bedste afhøringseksperter med speciale i at påføre
smerte med kemi, men hun
lever nu et liv på flugt fra sin
tidligere arbejdsgiver. Da hun
får muligheden for at vende
tilbage, griber hun den.

Castillo, Linda
Efter stormen
Hr. Ferdinand, 2016. 382 s
Kate Burkholder - Amish krimi ; 7. bog

En tornado rammer Painters
Mill i Ohio, og politichef Kate

8

Konrad Simonsen hyres til at
gennemgå en sag om brandstiftelse, men sagen gemmer
på langt flere forbrydelser og
trækker tråde langt op i den
politiske system. Noget tyder
på justitsmord og en politisk
mørklæggelse.

Jürgensen, Dennis
Hviskende lig
En Roland Triel krimi ; 3
Tellerup, 2016. 507 s

Mens Roland Triel er i gang
med opklaringen af et drab på
en ung pige, dukker et 40 år
gammelt lig af en anden ung
pige uventet op i en mose.
Er der en forbindelse mellem
sagerne?

Krefeld, Michael Katz
Dybet
Lindhardt og Ringhof, 2016. 401 s

Nordisk spænding

efterforskerne bliver ramt af
mystiske hændelser. Nogen
står bag - og nogen trækker i
trådende i efterforskningen.

Arnaldur Indriðason
Ukendte kyster
Rosinante, 2016. 286 s
Krimiserien med: Erlendur Sveinsson ; 9

Biografier
& erindringer

Kriminalkommissær Elendur
Sveinsson er taget til sin
hjemegn i Østisland, hvor han
drages mod et mere end 60
år gammelt mysterium om
en kvinde der forsvandt i en
storm under krigen. Samtidig
pines han af fortiden og gamle, uløste sager.

99.1
Min barndom i 60'erne
Lindhardt og Ringhof, 2016. 206 s

Krimiserien med: Thomas Ravnsholdt ; 4

Privatopdageren Ravn søger
at opklare en række grusomme nutidige mord, der måske
har forbindelse til et ligeså
blodigt mord fra fortiden.

Melander, Jakob
Elektra
Bibelselskabet, 2016. 451 s

En kunsttransport overfaldes
og politimanden Andreas
opdager, at noget er helt galt
i opklaringsarbejdet. Det samme skete for 10 år siden, og
kostede Andreas' bror livet.
Historien har tråde tilbage til
junta-regimet i Grækenland i
1970'erne.

intriger og tragedier, nederlag
og skandaler.

Kettu, Katja
Natsværmeren
People'sPress, 2016. 379 s

I Lapland i 1930'erne, afhopper
gravide Irga til Sovjetunionen
hvor hun ender som straffefange. Hun møder kvinden
Jelna, som redder hendes liv
men hvilken skæbne venter
de to? I Rusland i 2015, forsøger Irgas barnebarn Verna at
opklare sin farmors skæbne.

30.174
Østlund, Bo
Modne mænd
Heatherhill, 2016. 467 s

24 kendte danske mænd
fortæller om livet efter de 60
og om alt det mænd normalt
aldrig taler om.

98.63
Præsidentportrætter
Turbine, 2016. 203 s

Sarenbrant, Sofie
Tiggeren
People'sPress, 2016. 373 s

10 portrætter af amerikanske
præsidenter gennem tiderne
- fra Lincoln til Obama. Det er
historier om magt og storhed,

En række mord på rumænske tiggere finder sted i
Stockholm om natten, og

9

En række kendte mennesker,
født i årene 1950-1960, fortæller om opvæksten i 60'erne. Et
årti præget af velfærd, månelandinger, materiel fremgang,
oprør og kvindebevægelse.

99.4 Abildgren, Linda L.
Abildgren, Linda L.
Vi er bare selv
Damgaard, 2016. 232 s

Linda L. Abildgren (f. 1977),
der står bag bloggen
"Blogsbjerg", beretter åbenhjertigt og humoristisk om
livet som selvvalgt solomor og
om at flytte fra storbyen til et
anderledes liv i provinsen.

99.4 Auster, Paul
Auster, Paul
En verden i ord
Lindhardt og Ringhof, 2016. 343 s

Gennem fem år mødtes
Paul Auster (f. 1947) og Inge
Birgitte Siegumfeldt (f. 1961)
for at tale om Austers samlede
prosaværker. Gennem samtalerne udforskes hver enkelt af
Austers romaner og autobiografiske tekster. Samtalerne
starter værksnært og breder
sig ud til betragtninger om
livet, kærligheden og litteraturen generelt.

99.4 Bech, Kristian
Bech, Kristian
På patrulje
People'sPress, 2016. 255 s

"Station 2"-vært Kristian
Bechs beretning om 12 år som
betjent i det kriminelle hverdags-Danmark og om springet
fra at arbejde i politiet til at
lave tv.

99.4 Dahl, Søren
Dahl, Søren
Med fanden i hælene
Politiken, 2016. 193 s

i det nordjyske, om tiden
på musikkonservatoriet i
København, om samarbejdet
med bl.a. "De nattergale" og
om P4-programmet Cafe Hack,
hvor han er radiovært.

99.4 Frederiksen, Mette
Mette F.
Berlingske, 2016. 335 s

Historien om den socialdemokratiske formand og
statsministerkandidat Mette
Frederiksen (f. 1977), der
som arbejderklasse i fjerde
generation opfattes som personificeringen af den socialdemokratiske sjæl. Men giver det
mening at tale om et klassisk
Socialdemokrati, og hvad blev
der af oprøret?

99.4 Leth, Jørgen
Leth, Jørgen
Spørge Jørgen
People'sPress, 2016. 358 s

Filmmanden og sportskommentatoren Jørgen Leth (f.
1937) svarer på spørgsmål fra
Radio24syvs lyttere om alt
lige fra hvornår han sidst har
grædt over til hvordan man
bliver en zombie.

99.4 Dinesen, Thomas
Buk-Swienty, Tom
Tommy og Tanne
Gyldendal, 2016. 475 s

Om Thomas Dinesen (18921979) og søsteren Karen
Blixens (1885-1962) forhold
med fokus på førstnævnte og
de makabre triumfer, uhyrlige
rædsler og altopslugende kærlighedseventyr, han oplever
under 1. verdenskrig.

99.4 Pilgaard, Hans
Pilgaard, Hans
Støj og fortielser
Politiken, 2016. 349 s

I dagbogsoptegnelser, digte
og interviews fortæller journalist og tv-vært Hans Pilgaard
(f. 1963) om sine indre dæmo-

Radioværten og musikeren
Søren Dahl (f. 1958) beretter
om sin barndom og ungdom
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ner, sin længsel efter et sted
at høre til, om den skyld og
skam, og om de fortielser,
løgne og drømme, der har
præget hans liv.

99.4 Svanekiær, Preben
Svanekiær, Preben
Fra det mørke Nørrebro til de
bonede gulve
mellemgaard, 2016. 420 s

Forfatteren og lokalpolitikeren
(f. 1938) skildrer dels årene
hvor han som ung i 1940'erne
og 1950'erne boede i provinsen pga. forældrenes skilsmisse dels karrieren tilbage
i hovedstaden i HB og FDB
indtil han i 1987 blev ansat i
staten.

99.4 Terkelsen, Ulla
Terkelsen, Ulla
Med kærlig hilsen
Gyldendal, 2016. 213 s

Ulla Terkelsen (f. 1944) har
som udenrigskorrespondent
rejst Europa tyndt i godt fem
årtier, og har igen og igen
befundet sig midt i historiens
centrum. I denne bog giver
hun et portræt af et kontinent
i krise, men som ikke har
mistet håbet.

Fra virkelighedens
verden
07.96
Rose, Flemming
De besatte
People'sPress, 2016. 351 s

Flemming Roses (f. 1958)
personlige beretning om
afgangen fra Jyllands-Posten
ultimo 2015, hvor han de seneste 5-6 år følte sig underlagt
restriktioner af en ledelse, der
i praksis havde svært ved at
leve op til avisens egne principper om ytringsfrihedens
ukrænkelighed.

34.31
Schiønning, Bjørn
Fløjtemanden
Nyt DPIF, 2016. 191 s

98.214
Yazbek, Samar
Over grænsen
Kristeligt Dagblad, 2016. 333 s

99.4 Bytov, Liff Olivia
Bytov, Liff Olivia
Vilje & håb
Muusmann, 2016. 176 s

Historien om den såkaldte
"Fløjtemand", Naum Conevski,
der natten mellem 19. og 20.
maj 1984 myrdede to unge
mænd på Amager Strand.

Den syriske forfatter og
journalist Samar Yazbek, der
nu er i eksil, har illegalt rejst
ind i Syrien for at interviewe
krigere såvel som almindelige
mennesker om de forhold borgerkrigen medfører.

En personlig beretning om
en families kamp for at klare
hverdagen, der byder på hård
modgang i form af flere kræftdiagnoser. Vægten er lagt på
følelser og personlige reaktioner, samt parforholdets vilkår.

99.4 al-Husseini, Waleed
al-Husseini, Waleed
Allahs fængsel
Pressto, 2016. 218 s

Forfatteren (f. 1989) fortæller
om sin vej væk fra islam, om
at blive udstødt af familie og
venner og om sit langvarige
ophold i palæstensiske fænglsler før han efter internationalt
pres fik asyl i Frankrig.

33.221
Svaneborg, Thomas G.
Kunsten at tømme en bank
og slippe godt fra det
People's Press, 2016. 241 s

Insiderberetning fra finansverdenen med historien om den
nu lukkede FIH Erhvervsbank
som blev reddet af en bankpakke, og hvor overskuddet
gik til en lille kreds af pengemænd og pensionsdirektører.
Bogen bygger på samtaler
med nøglepersoner og
insidere fra finanssektoren,
bankkunder og på en række
dokumenter.

34.33
Skjoldager, Morten
Syv år for PET
People'sPress, 2016. 439 s

99.4 Almberg, Karin Feit
Almberg, Karin Feit
Tomrum
Eksistensen, 2016. 137 s

Insiderberetning om Politiets
Efterretningstjeneste (PET)
fra tidligere efterretningschef
Jakob Scharf og dokumentarisk fremstilling af en række
terrorsager, byggende på
såvel skriftlige som mundtlige
kilder.

Personlig beretning om chokket over, og savnet af, en
ægtefælle, som pludselig dør.
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99.4 Groth, Misen
Groth, Misen
Jeg kan da stadig synge
Muusmann, 2016. 187 s

Sangerinde og skuespiller
Misen Groth (f. 1965) får vendt
op og ned på livet, da hun får
sclerose. Hun beretter om
angst, sorg og orientering
mod et nyt liv.

99.4 Kampusch, Natascha
Kampusch, Natascha
Ti års frihed
Gyldendal, 2016. 194 s

99.4 Nissen, Rikke Kristine
Nissen, Rikke Kristine
Min cancer-klan
Gyldendal, 2016. 231 s

Natascha Kampusch (f. 1988)
fortæller om tiden efter sin
flugt og kampen for at finde
tilbage til en normal hverdag.

Rikke Kristine Nissen (f. 1966)
kastes ud i sit livs krise, da hun
får brystkræft. I erkendelse
af at hun ikke kan klare det
alene, samler hun syv kvinder omkring sig, som støtter
hende igennem forløbet.

af populismen set som kontrast til de etablerede politiske
systemer.

32.7
Søvndal, Villy
Med håbet som drivkraft
Gyldendal, 2016. 206 s

Med afsæt i Villy Søvndals (f.
1952) nøjsomme barndom
i Jylland trækker han tråde
frem til nutiden og verdens tilstand. En personlig beretning
om hans tid som udenrigsminister, hvor han i løbet af to år
havde mange rejser og samtaler med ledende politikere fra
hele verden.

99.4 Tolokonnikova, Nadezjda
Tolokonnikova, Nadezjda
Sådan starter man en revolution
Rosinante, 2016. 250 s

99.4 Kasiki, Sophie
Kasiki, Sophie
Flugten fra Islamisk Stat
Information, 2016. 218 s

Om franske Sophie, der rejser
til Raqqa i Syrien med sin
fireårige søn for at finde lykken hos Islamisk Stat. I stedet
finder hun en by fanget i en
brutal besættelseshærs fanatiske greb og en syrisk lokalbefolkning, der lever i rædsel og
fattigdom.

Nadja Tolokonnikova (f.
1989) beskriver sin karriere i
det politiske og feministiske
punk-rock-band Pussy Riot,
med beskrivelse af retssagen
mod gruppen og årene i fangelejr, som hun brugte til at
blive mentalt stærk og mere
oprørsk.

61.267
Westendorp, Rudi
Kunsten at blive ældre
Strandberg Publishing, 2016. 286 s

Bogen gennemgår årsagerne
til aldring, og ved hjælp af
nyeste forskning gives bud på
hvordan vi kan forberede os
bedst på en aktiv og meningsfyldt alderdom med et godt
helbred.

33.1
Mason, Paul
Postkapitalisme
People'sPress, 2016. 397 s

Viser hvordan vi på asken af
den seneste finansielle krise
kan opbygge en mere social,
retfærdig og bæredygtig økonomi.

Samfund & politik

99.4 Frederiksen, Mette
Heyn Nielsen, Peter
Fra kronprinsesse
til statsministerkandidat
mellemgaard, 2016. 423 s

Med Mette Frederiksen (f.
1977) som hovedperson
skildres Socialdemokratiets
historie siden 2001. Om sejre,
nederlag og interne magtkampe.

32.1
Müller, Jan-Werner
Hvad er populisme?
Information, 2016. 170 s

En beskrivelse af populismen i
teori og praksis, og en analyse
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Job & ledelse
32.7
Fogh Rasmussen, Anders
Viljen til at lede
Politiken, 2016. 307 s

Anders Fogh Rasmussens (f.
1953) personlige stillingtagen
til det amerikanske præsidentvalg og de svære politiske
beslutninger i sin tid som
statsminister og om møderne
med George W. Bush, Tony
Blair og Barack Obama
med historiske paralleller til
Truman, Kennedy og Reagan.

hjernens spilleregler og giver
pædagogisk anvendelige
metoder til at træne sig selv i
at være en leder der faciliterer
hjerneprocesser.

13.17
Nilsonne, Åsa
Mindfulness i hjernen
Dansk Psykologisk Forlag, 2016.
223 s

Om de psykologiske processer
der aktiveres når man træner
mindfulness, og hvordan det
påvirker hjernen både før og
efter træningen.

60.136
Steen Pedersen, Pernille
Slip stress ud af skammekrogen
Kristeligt Dagblad, 2016. 267 s

Arbejdsrelateret stress er ofte
betinget af en skjult skamfølelse og en overset faktor i
nutidens pressede arbejdsliv.
Bogen belyser skammens
forskellige udtryk og kommer
med bud på hvordan man kan
afhjælpe stress og forebygge
sygemeldinger.

15.2
Joof, Hella
Papmaché-reglen
Gyldendal, 2016. 202 s

Om hvordan livet er og hvilke
regler, der gælder. Hvad skal
man gøre for at blive glad
og lykkelig og hvad skal man
endelig ikke gøre.

Personlig udvikling
& psykologi

15.2
Pallisgaard, Karen
Langsom livsstil
Rosinante, 2016. 259 s

13.13
Høgh-Olesen, Henrik
Det æstetiske menneskedyr
Plurafutura, 2016. 220 s
60.106
Prehn, Anette
Hjernesmart ledelse
People'sPress, 2016. 279 s

Om hvordan hjerneforskningen kan berige praktisk
ledelse. Giver en indføring i

10 principper for og tips til en
langsom livsstil, ved at sænke
farten på jobbet, slappe af,
fordybe sig, finde fællesskab,
dyrke digital selvdisciplin,
komme tilbage til naturen,
spise bæredygtigt, bevæge sig
og sove.

Indblik i menneskets urhistoriske evne og lyst til at
udsmykke sig og frembringe
smukke ting, og forskellige
forklaringer på den tilsyneladende nyttesløse trang.
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61.36
Brown, Brené
Glæden ved at være uperfekt
Dansk Psykologisk Forlag, 2016.
226 s

Om at gøre op med forestillingerne om hvordan man skal
være, og acceptere og overvinde sine egne fejl og utilstrækkeligheder, og dermed
vende dem til noget positivt.

Samliv
61.37
Elsk jer glade!
Eksistensen, 2016. 113 s

Om at styrke kommmunikationen og lidenskaben i parforholdet.

61.48
Ibsen, Sisse K.
Begravelse for begyndere
Yellow Dot Books, 2016. 241 s

61.39
Bonné, Laura
Din babys hud- og kropspleje
FADL, 2016. 141 s

Trin-for trin-guide gennem de
emner, som er relevante for
en begravelsesarrangør, efterladte og kommende afdøde.

Om hvordan man undgår
kemikalier, rød numse og
beskytter den sarte hud med
de rigtige plejeprodukter.

Børn & forældre

30.175
Lyng Hansen, Helen
Helens bog til far
Gad, 2016. 221 s

Hvordan man som far får en
god tilknytning til barnet både
i dets første leveår og senere
i opvæksten, om udfordringer
i parforholdet når man er
blevet forældre og om faderrollen i forskellige familiekonstellationer.

og beskriver i tekst og billeder
den kulturhistorie, ruterne er
så rig på.

Danmark rundt

47.7
Nordkaperen i Grækenland
Mis.Label, 2016. Dvd

Bind 1 : 1950'erne

46.4 Aarhus
Aarhus i årtier
Turbine, 2016. 359 s

Aarhusianernes historie fortalt
i billeder.

Troels Kløvedal og
Nordkaperen sejler i det græske øhav i Odysseus' kølvand.

79.69
Tag ud med dine børn
Turbine, 2016. 189 s

"Begynderguide" til familier
til fælles naturoplevelser.
Indeholder fx forslag til en tur,
hvor familien sammen leder
efter de klammeste ting i naturen. Turene er opdelt efter
årstid og er blevet tildelt point
på en skala fra 1-5 af forfatternes 4 sammenbragte børn fra
7 til 12 år.

48.214
Clement, Krass
Impasse hotel Syria
Gyldendal, 2016. 181 s

Fotografisk billedværk der
gengiver fotografier fra en rejse til Syrien for 15 år siden. Et
land, der i dag har undergået
stor forandring.

50.2
Bianchi, Elena
Verdens smukkeste
nationalparker

Rejser & oplevelser
47.4
Caminoen
Legind, 2016. 320 s

Legind, 2016. 271 s

Med beskrivelser af de fire
danske nationalparker.

Beskriver seværdighederne og
naturområderne langs de to
mest populære pilgrimsruter
til Santiago de Compostela,
nemlig Camino Francés og
Camino Aragonés. Foreslår
etaper og rejsetid for ruterne
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99.4 Eriksen, Edvard
Harsløf, Olav
Den lille havfrue
Gyldendal, 2016. 177 s

Historien om et af Danmarks
mest berømte nationalsymboler, skulpturen Den lille
Havfrue på Langelinie, der
blev skabt af billedhuggeren
Edvard Eriksen (1876-1959).

Mad & opskrifter

64.12
Lomelino, Linda
Lomelinos kager
People'sPress, 2016. 143 s

64.1
Dalgaard, Sophie Vedel
Food in a jar
FADL, 2016. 233 s

27 opskrifter med fokus på
lagkager. Der er dog også
blevet plads til enkelte andre
kager som f.eks. cheesecake
og brownie.

Opskrifter og inspiration til
hvordan man kan servere mad
i sylteglas.

64.1
Holm, Hanne
Mine mange køkkener
Klematis, 2016. 178 s

20-års jubilæumsbog fra
Hanne Holm, der her præsenterer et udvalg af nye opskrifter samt nyfortolkninger af
yndlingsopskrifter fra tidligere
bøger - alt sammen krydret
med fortællinger fra forskellige steder.

64.1
Oliver, Jamie
Superfood til hele familien
Lindhardt & Ringhof, 2016. 285 s

Kogebog med sund mad
til hele familien. Til alle der
ønsker inspiration til at gøre
de klassiske gamle travere lidt
sundere og pifte hverdagen
op med nye retter.

64.14
Festlige retter med sense
Wengel, 2016. 271 s

Opskrifter på hverdags- og
festretter på basis af kostprogrammet sense, hvor hænderne bruges til at veje maden af.

64.102
Krydret kogekunst
Muusmann, 2016. 184 s

En inspirerende kogebog, der
lader mødet mellem forskellige madkulturer og kvinder
blive udgangspunkt for en stor
samling opskrifter, med afsæt
i lande som bl.a. Libanon,
Kosovo, Marokko og Pakistan.

Hvert kapitel indeholder en
række opskrifter og oplysninger om insektets udbredelse,
næringsindhold og hvordan
man får fat i dem.

64.17
Larsen, Anne
Æg
FADL, 2016. 213 s

Æg som superfood - om æg og
ernæring.

64.17
Vase, Maja Ambeck
Majas desserter
Politiken, 2016. 156 s

Opskrifter på desserter i form
af is, mousser, cremer, ganacher, geléer, tærter, kager og
knas.

Ernæring & sundhed
64.11
Purviance, Jamie
Webers store amerikanske
grillkogebog

61.38
Den plantebaserede kost
Muusmann, 2016. 312 s

Lindhardt og Ringhof, 2016. 301 s

64.17
Insectivore
Muusmann, 2016. 156 s

Kogebog, der nytænker mange klassiske amerikanske retter og bruger meget røgning
kombineret med grillen.

Bogen er opbygget omkring
6 insekter: græshopper, fårekyllinger, melorme, bilarver,
voksmøllelarver og myrer.
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Om hvordan de forskellige fødevarer påvirker ens
sygdom og sundhed, og om
hvordan man ikke alene kan
forebygge, men også behandle sygdom ved at spise plantebaseret kost.

61.541
Elsk din tarm 2
Aronsen, 2016. 218 s

64.14
Den sejeste suppekur
People'sPress, 2016. 199 s

Elsk din tarm ; 2

50 opskrifter med indkøbslister og dagsplaner for suppekure på på 3, 7 eller 14 dage.

Om kostprogrammet
KOSTMAP, hvor principperne
fra Low FODMAP-diæten forenes med kostkombinering
og det terapeutiske redskab
metasundhed, hvor krop og
psyke kædes sammen. Med
kostplaner og 68 opskrifter.

forskellige sømme, trådspændinger, knaphuller, snit og
hvordan man kan rette eventuelle fejl.

64.64
Barrett, Tina
Geometriske strikkemønstre
Turbine, 2016. 256 s

64.17
Nødder
Muusmann, 2016. 169 s

750 strikkemønstre. Bl.a.
enkelte geometriske mønstre,
som sildeben, tern og striber.
Mosaikmønstre inspireret af
naturens egne mønstre, keltiske, asiatiske, skandinaviske
og historiske motiver.

Naturens genvej til flad mave
og antiinflammatorisk styrke.

Sy & strik

64.64
Fugle
Koppelwrite, 2016. 176 s

61.541
Servan-Schreiber, David
Anticancer
Det Blå Hus, 2016. 382, 16 s

Om hvad man selv kan gøre
for at forebygge og behandle
kræft ved at aktivere kroppens naturlige selvhelbredende evner. Med handlingsplan
med oversigter over bl.a.
kræfthæmmende fødevarer
og produkter man skal undgå.

Med udgangspunkt i en grundopskrift med variationer gives
opskrifter på strikkede fugle i
forskellige former og farver.
64.62
Sy dit barns første garderobe
Gyldendal, 2016. 141 s

64.64
Gustafsson, Susanne
Skønne klude
Rosinante, 2016. 163 s

Trin-for-trin vejledning og
mønstre til at sy smart og
behageligt børnetøj til børn
mellem 1-5 år. Opskrifter
på f.eks. tubekjoler, hatte,
haremsbukser, jeans, leggings
og jakker. Med afsnit om

Opskrifter på primært klude,
men også håndklæder, servietter, indkøbsnet, ansigtsklude,
vaskehandsker med mere.
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64.64
Lam, Che
Lær at strikke med 50 firkanter
Turbine, 2016. 144 s

Strikkekursus, hvor strikkefærdigheder gradvis opbygges
ved at strikke 50 firkanter.
Mønstrene er ordnet efter
sværhedsgrad og forklaret i
tekst, tegninger, farvefotos
og diagrammer. Afsluttes
med forslag til hvordan de
firkantede strikkeprøver kan
sys sammen til beklædning og
brugsting.

64.64
Lodinsky, Heather
150 strikkede
& hæklede motiver
Turbine, 2016. 144 s

Hækle- og strikkebog med
150 mindre motiver, der kan
samles til større ting. Med
opskrifter og diagrammer
på bl.a. cirkler, ruder, sekskanter, ottekanter, snefnug,
hjerter, blomster og blade,
samt forbindelsesmotiver til at
koble motiverne sammen til et
større hele.

64.64
Strik til børn fra Paelas
Turbine, 2016. 197 s

50 opskrifter på strikkemodeller til børn. I bogens 1. halvdel
vises modellerne på børn i
alderen 0-8 år, og i 2. halvdel
finder man opskrifter.

64.64
Yndlingsstrik 2
Önling, 2016. 72 s

13 feminine strikdesigns lige
fra sweatre, cardigans, jakker,
en taske, en makeup-pung, en
hue og til et tørklæde.

Notesbøger og guirlander, der
kan sys og vaser, poser og fortune cookies, der kan foldes.

sættes sammen til bl.a sjaler
og tæpper.

Hobby & fritid
79.475
Blakset, Lars
Blaksets bridgebog
Centerforlaget, 2016. 489 s

62.726
Jessen, Jens
Datidens knallerter
Veterania, 2016. 228 s

Bogen omhandler meldesystemerne i moderne bridge og
er for såvel nybegyndere som
turneringsspillere.

Om de knallerter, der prægede Danmark fra 1950'erne
til midten af 1980'erne.
Knallerter, som nu har fået
kultstatus med masser af
entusiaster, der restaurerer og
mødes om deres hobby.

Sport
79.621
Høffner, Hugo
Tyson & Holyfield
Books on Demand, 2016. 164 s

64.65
Cordes, Pernille
Den store bog
om tunesisk hækling

Bogen skildrer boksehistoriens
to store brag fra midt-90'erne
mellem sværvægterne Mike
Tyson (f. 1966) og Evander
Holyfield (f. 1962).

Turbine, 2016. 182 s

Trin-for-trin-guides, med
angivelse af sværhedsgrad,
på 30 designs inden for bolig,
beklædning og accessories.

64.65
Morgan, Leonie
75 farvestrålende
hæklede sekskanter
Turbine, 2016. 144 s

Opskrifter på sekskanter i 75
forskellige designs som kan

76.8
Lücke Larsen, Lisbet
Papir
leLivre, 2016. 48 s

79.71
Cruyff, Johan
Mit livs bane
Rosinante, 2016. 344 s

Hobbybog med ideer til at
arbejde med papir. Opskrifter
på mange forskellige slags
pynt; klippede konfetti-hjerter,
kvaster og kræmmerhuse.

Johan Cruyff (f. 1947) inviterer
indenfor i sit fantastiske fodboldunivers med beretninger
om sit livs dramatiske kampe:
dem på banen, dem i omklæd-
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ningsrummet og dem på ledelsesgangen.

79.71
Linnebjerg, Flemming
Når fodbold gør ondt
Turbine, 2016. 157 s

Fortælling om en personlig
deroute, der slår fodboldtalentet Mads Beierholm (f. 1984)
ud af kursen mod stjernerne
og kaster ham ind i en turbulent tilværelse med alkohol og
gambling.

79.71
Den unge Zlatan
SF-Film, 2016. DVD

Om den svenske fodboldspiller
Zlatan Ibrahimovi´c (f. 1981).

79.75
Andersen, Anja
Det er aldrig for sent at blive
den man er
Politiken, 2016. 255 s

Håndboldspilleren Anja
Andersen (f. 1969) fortæller
om opvæksten, privatlivet og
håndboldkarrieren med dens
mange op og nedture, samt
om den personlige udvikling
og opgøret med sine uønskede handlemønstre.

Krop & velvære
61.31
Liv i kroppen
Rosinante, 2016. 60 s

Små øvelser for forskellige
dele af kroppen som kan laves
i hverdagen i hjemmet og på
arbejdspladsen.

61.31
Stevenson, Shawn
Supersøvn
Borgen, 2016. 333 s

Om søvnens betydning for
vores helbred og fysiske
og mentale overskud. Med
guide til hvordan man opnår
supersøvn på 14 dage, samt
fitness-tips.

61.34
Collin, Annette
Vikingeflet
People'sPress, 2016. 157 s

Inspiration til 21 forskellige
flettede frisurer med fortolkning af vikingelook til kvinder,
mænd og børn, alle med trin
for trin guides. Ved hver frisure angives sværhedsgrad,
tidsforbrug og anvendte
materialer.

78.9061 Rugsted & Kreutzfeldt
Christensen, Niels
Rugsted Kreutzfeldt
- kom tilfældigvis forbi

99.4 Elmark, Susanne
Elmark, Susanne
Det var med vilje
Peter la Cour, 2016. 223 s

Gyldendal, 2016. 220 s

Operasangerinden Susanne
Elmark (f. 1968) fortæller om
sin opvækst og uddannelse,
og om at være alenemor med
tre børn og samtidig have
engagementer på operascener
over hele verden.

Historien og det danske
pop/rock band Rugsted &
Kreutzfeldt.

99.378
Wenzel Andreasen, Mogens
Hvad foretager en dirigent
sig egentlig?
Olufsen, 2016. 251 s

61.64
Huffington, Arianna
Stassinopoulos

Bogen indeholder godt 200 biografier om kendte dirigenter.

Søvnrevolutionen
Turbine, 2016. 398 s

Hvordan du ændrer dit liv én
nat ad gangen : til alle dem,
der er trætte og kede af at
være trætte og kede af det.

99.4 Bundgaard, Peder
Bundgaard, Peder
Vand under broen
Gyldendal, 2016. 211 s

Peder Bundaard (f. 1945)
fortæller om livet som illustrator og forfatter og om
en lang karriere indenfor
medieverdenen. Han sætter
sin egen historie ind i en større
sammenhæng, således at biografien også er en fortælling
om samtidens Danmark og
rockmusikkens storhedstid i
særligt 1970'erne.

Musik & film
78.903
Dürrfeld, Peter
117 symfonier
Kristeligt Dagblad, 2016. 402 s

De største orkesterværker i
historien . Præsentation og
gennemgang af 117 symfonier.

18

99.4 Klein, Jesper
Klein, Sebastian
Fra min faders skygge
Politiken, 2016. 302 s

Sebastian Klein (f. 1972) fortæller om, hvordan det har
været at vokse op i skyggen af
Jesper Klein (1944-2011). Om
Jespers Kleins liv og karriere,
op- og nedture og det passionerede ægteskab med skuespilleren Lykke Nielsen.

99.4 Rostrup, Kaspar
Rostrup, Kaspar
Stormfloden
Gyldendal, 3016. 423 s

Instruktøren og skuespilleren Kaspar Rostrup (f. 1940)
beskriver sin karriere inden for
teater, film og tv og de mange
mennesker, han har mødt på
sin vej.

Kunst, design
& arkitektur

76.096
Dansk design nu
Strandberg Publishing, 2016. 446 s

62.39
Frost, Christian
Bang & Olufsen
People'sPress, 2016. 201 s

Møbler, mode, industrielt
design, grafisk design, kunsthåndværk, codesign, bæredygtighed, arkitektur, bydesign,
designpolitik.

En gennemgang af milepæle
af berømte B&O modeller fra
1940'erne til i dag, samt brudstykker af virksomhedshistorie
og anekdoter.

99.4 Wiedemann, Katrine
Wiedemann, Katrine
Ved gudernes bord
Gyldendal, 2016. 351 s

Teaterinstruktøren Katrine
Wiedemann (f. 1969) fortæller om sit liv og hendes
virke inden for teateret.
Wiedemann reflekterer over
kunst, om længslen efter en
rolig mainstreamtilværelse
- og hvorfor det alligevel er
livsnødvendigt for hende at
investere sig selv totalt og
uforbeholdent i sin kunst.

99.4 Gernes, Poul
Thybo Andersen, Finn
Broget ko har mange pletter
Space Poetry, 2016. 429 s

Kunstguide med et danmarkskort, der angiver placeringen
af 160 forholdsvis ukendte
kunstværker på bl.a. skoler,
teatre, plejehjem og virksomheder af billedkunstneren Poul
Gernes (1925-1996), hans familie og assistenter.
71.9
Pålsson, Karsten
Humane byer
Bogværket, 2016. 271 s

Med eksempler fra danske
og europæiske storbyer sættes fokus på, hvordan man
generobrer den menneskelige
faktor i byplanlægningen
og skaber byer, der fordrer
tryghed og inviterer til social
aktivitet.

Historie
90
Smith, Daniel
50 strategier der ændrede
historiens gang
Turbine, 2016. 223 s

Få indblik i den strategiske
tænkning bag 50 af historiens
største militære, politiske og
økonomiske triumfer.

99.4 Wiinblad, Bjørn
Hedebo Olsen, Lars
Bjørn Wiinblad
- en livs kunstner
Gyldendal, 2016. 211 s

Om Bjørn Wiinblad (1918-2006)
fra han slår igennem i 1945
på et lille galleri i København
og frem til hans alderdom i
Det Blå Hus i Lyngby nord for
København. Giver en indsigt i
en multikunstners kunsteriske
udvikling fra "Tegninger og
lertøj" til hans store gobeliner
i Dallas m.m.

99.4 Pedersen, Carl-Henning
Carl-Henning Pedersen
- de monumentale værker
Lindhardt og Ringhof, 2016. 199 s

Kunstbog der fokuserer på de
store farverige udsmykninger
i keramik og glas, kunstneren
Carl-Henning Pedersen (f.
1913) udførte i årene 19592003.
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91.93
Olsen, Frode Z.
Ikke en jordisk chance
Turbine, 2016. 317 s

På baggrund af breve, billeder
og interview fortælles om de
dramatiske måneder omkring
1941, hvor en gruppe udstationerede danskere fra ØK og
deres familier blev involveret
i 2. verdenskrig, da Japan
angreb Hong Kong.

91.93
Rydell, Anders
Bogtyvene
Information, 2016. 466 s

96.71
Johannsen, Andreas C.
Danske læger under nazismen
Gyldendal, 2016. 276 s

identitet, skuffelser, drømme
og håb.

Nazisterne plyndrede tusinder
af biblioteker og stjal millioner
af bøger i løbet af 2. verdenskrig. Journalist Anders Rydell
(f. 1982) rejser i tyvenes fodspor for at finde ud af, hvor
bøgerne blev af, og hvem der
engang ejede dem.

Fortællingen om de dramatiske år, da Lægeforeningen
efter 2. verdenskrig tog et
opgør med kolleger mistænkt
for unationale handlinger.
Inden for landets grænser
eller i udlandet - bland andet i
kz-lejrene eller ved østfronten.

99.2
Berømte dødsfald
FADL, 2016. 287 s

91.94
Rachlin, Samuel
Bag den kolde krigs tåger
Kristeligt Dagblad, 2016. 495 s

96
Larsen, Thomas
De dybeste rødder
Gyldendal, 2016. 404 s

97.931
Kulavig, Erik
Vi river himlen ned på jorden
Lindhardt og Ringhof, 2016. 412 s

En beskrivelse og gennemgang af faserne i den kolde
krig, fra etableringen af jerntæppet og til Berlinmurens
fald, set fra Østeuropas synspunkt.

Med Dronning Margrethe (f.
1940) som rejsefører inviteres
læseren med på et togt gennem danmarkshistorien - fra
de første jægerfolk i oldtiden
helt op til de store skift i nyere
tid, som hun selv har oplevet
som tronarving og regent.

Om den kaotiske tid efter Den
russiske revolution (1917) hvor
bolsjevikkerne med Lenin og
Trotskij i spidsen forsøgte at
få bønder, arbejdere, skolelærere, husmødre, ingeniører,
embedsmænd og alle de
andre medlemmer af samfundet til at spille efter de nye og
meget anderledes regler.

95.2
Wolder, Fritz
Vikingerne ved Ruslands
vugge
Helikon, 2016. 142 s

Om vikingernes færden
og bedrifter i Rusland og
Østeuropa.

Sandheden om de myter, der i
flere århundreder har floreret
om nogle af tidens mest kendte dødsfald - med historier
om dødelige sygdomme og
epidemier, mord, forgiftninger
og selvmord.

Apple & windows
19.672 Windows
Få mere ud af windows 10
Libris, 2016. 93 s

Tips og tricks til Windows 10.

19.672 Windows
Koldbæk, Jens
Få styr på sikkerheden i
Windows 10
Libris, 2016. 93 s

96.7
Lidegaard, Bo
Øjeblikke
Politiken, 2016. 363 s

97.933
Aleksijevitj, Svetlana
Secondhand-tid
Palomar, 2016. 548 s

Hvordan så hverdagen ud under
den kolde krig? Her er udvalgt
billeder fra samtidens presse
fra årene efter 2. verdenskrigs
slutning til murens fald.

En polyfoni af russere tegner
et billede af Rusland efter
Sovjetunionen - om nostalgi,
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Tips og tricks til bedre sikkerhed.

FILM

Udenlandske film

Nordiske film

Blood father
Mis. Label, 2016. DVD

kongen. Mødet med det fremmedartede land er noget af et
kulturchok, men mødet med
chaufføren Yousef og en kvindelig læge tvinger ham til at se
på fremtiden med nye øjne.

John Link er for tiden ædru,
og den hærgede, tidligere
alkoholiker og fængselsfugl
bliver pludselig nærværende
far for en datter i livsfarligt
uføre. Og kan faktisk være
meget beskyttende far med
alle til rådighed stående,
meget hårdtslående midler!

En mand der hedder Ove
Nordisk Film, 2016. DVD

Den 59-årige Ove har mistet
sin kone og sit job gennem
43 år og er blevet en vred og
bitter, selvmordstruet gammel mand, hvis holdepunkt
bliver at være regelrytter for
parcelhuskvarterets beboere.
Da den unge kvinde Parvaneh,
hendes mand Patrick og deres
to børn bliver hans nye naboer
får han nye perspektiver på
livet.

Marguerite
Angel, 2016. DVD

Marguerite Dumont er hovedrig og holder saloner på sit
slot, hvor hun selv synger
solo. Men Marguerite ejer ikke
en tone i livet. Hun synger pivfalsk. Men tror selv, at hun har
en guldstrube. Hendes blændværk sættes på prøve, da hun
skal optræde offentligt.

Evolution
Another World Entertainment,
2016. DVD

10-årige Nicolas ser et drengelig på havets bund. Der sker
mystiske ting i det lille afsondrede samfund ved den forrevne kyst, hvor ingen mænd,
kun kvinder og drengebørn
bor. Og på hospitalets udfører
tavse sygeplejersker og læger
mystiske operationer i drengenes maver!

Lights out
Warner Home Video Denmark,
2016. DVD

Da Rebecca var lille oplevede
hun nogle mystiske hændelser. Når lyset var slukket viste
en uhyggelig skabning sig i
mørket. Nu sker de samme
ting for hendes lillebror.
Samtidig går deres mor rundt
og taler med sig selv. Eller gør
hun?

A hologram for the king
Mis. Label, 2016. BLU-RAY

Alan Clay befinder sig i sit
livs krise, da han bliver bedt
om at rejse til Saudi-Arabien
for at præsentere et nye
holografisk mødesystem for
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Money monster
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2016.
BLU-RAY

TV-værten Lee Gates kører på
rutiner. Hans show handler
om penge, og Lee jonglerer
med tal og kurver og giver
gode råd om investeringer.
Men han må træde i karakter
som ansvarligt menneske, da
en mand af folket kaprer studiet og tager Lee og fjernsynsholdet som gidsler.

The nice guys
Mis. Label, 2016. BLU-RAY

Holland March arbejder som
privatdetektiv i 1970'ernes
Hollywood, Jack Healy ernærer sig som hårdtslående problemløser. En ukompliceret
forsvindingssag tvinger de to
snushaner til at samarbejde,
men det hele er mere speget
end som så og pludselig vader
de to fallerede hyresvende i
døde Hollywood-folk, lejemordere og korrupte politikere.

den. Den slår sig ned et øde
sted i en skovkant og lever
et fattigt, gudfrygtigt liv som
bønder. Da babyen Samuel
pludselig forsvinder splitter
begivenheden familien ad og
den ældste datter mistænkes
for at være heks.

SPIL

Batman return to Arkham Arkham City

Air conflicts - secret wars
2tainment, 2016. PS4

Warner Bros. Interactive
Entertainment, 2016. PS4

Flysimulationsspil. I denne
arcade-fly-shooter styrer du
piloten Dorothy Derbec gennem en masse, spændende
luftkampe under 1. og 2. verdenskrig.

Action-adventurespil. Vi er tilbage i Gotham City. Det berygtede fængsel Arkham Asylum,
er blevet udvidet, så det nu
fylder en hel bydel af Gotham.
Batman er fanget derinde, og
han må klare en lang række
af rednings-, spionage- og
angrebsmissioner mod de
mange farlige og sindssyge
kriminelle fra Gothams underverden.

Our kind of traitor
SF Film, 2016. DVD

Perry og Gail er på kærlighedsferie for at genstarte deres
forhold, som pludselig får glød
og spænding, da en russisk
mafiabogholder kontakter
Perry for at få hjælp til at
redde sin familie. Den skal ryddes af vejen for at slette alle
spor af en grumset pengehvidvaskning.

The vvitch
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2016. DVD

Call of duty - infinite warfare
Activision, 2016. PS4
The whole truth
Scanbox Entertainment
Denmark, 2016. DVD

Among the sleep
Soedesco, 2016. Soedesco, 2016.
PS4

En velhavende mand er
blevet myrdet og hans søn
blev fundet ved gerningsstedet indsmurt i blod.
Forsvarsadvokaten gør hvad
han kan, for at få den unge
mand frikendt. Det er dog ikke
nemt, da han intet vil sige.

Adventurespil. Forestil dig at
du er to år gammel, ligger i
sengen og drømmer at du ikke
kan finde din mor. Uhyggeligt,
ikke sandt? Du må i gang med
at finde hende, men det er
ikke så nemt i en historie fuld
af mørke gys og snørklede
gange. Heldigvis har du din
teddybjørn med. Tør du?

I New England i 1630 bortvises
den stærkt troende nybyggerfamilie William og Kate og
deres fem børn fra menighe-
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Shooter. FPS. Du er supersoldaten Nick Reyes, øverstbefalende på rumskibet
Retribution. Din opgave er at
sikre ressourcer til Jordens
forenede nationer. Derfor skal
du ud på farlige rum-missioner
mod de brutale SDF-styrker,
der også kommer fra Jorden.
Multiplayer kræver personligt
Plus-abonnement.

efter særlige egenskaber og
genstande som forøger mulighederne i kampens hede.

Dishonored 2
ZeniMax Europe, 2016. PS4

Actionspil. Vi er tilbage i det
fiktive rige Empire of the Isles,
15 år efter begivenhederne
i det første Dishonored-spil.
Vælg mellem hovedpersonerne Corvo Attano og Emily
Kaldwin, som på hver deres
måde skal forsøge at få tronen
tilbage fra den onde fyrste
Luca Abele.

Final fantasy XV
Square Enix, 2016. PS4

Rollespil. Tag rollen som Prins
Noctis, og træd ind i Eos, den
fantastiske verden af magi og
drabelige kampe. Sammen
med dine venner skal du vinde
den magiske krystal tilbage fra
det onde imperium Niflheim.
Undervejs vil du komme til at
beherske dine våben og bruge
magi mod de fjender, som du
møder på din vej mod målet.

Let's sing 2017
Koch Media, 2016. PS4

Karaokespil hvor du kan synge
med eller mod dine venner
og andre sang-glade spillere
fra hele verden, til 30 internationale hits du med garanti
kender.

Titanfall 2
EA, 2016. PS4

Shooter. Du er soldaten Jack
Cooper, som skal gennemføre en håbløs mission på en
fremmed, barsk planet. Til
din hjælp har du en titan - en
stor krigsrobot. Indeholder
en solo-kampagne samt
multiplayer for op til 16 spillere. Multiplayer kræver Plusabonnement.

Mafia 3
Take-Two Interactive Software,
2016. PS4

Actionspil. Adventurespil. Året
er 1968. Vietnam-veteranen
Lincoln Clay er netop hjemvendt til sydstatsbyen New
Bordeaux. Han involveres i
"the black mob", en gangsterbande, der har som mål
at overtage byens kriminelle
miljø.

MR4 - moto racer
Anuman Interactive, 2016.
Xbox One

Racerspil. Vælg hvilken
motocross-rytter du vil spille
og kast dig ud i en række halsbrækkende motocross-løb.
Der er baner med asfalt, baner
med grus og baner, hvor du
skal zigzagge mellem trafikken. 50 forskellige udfordringer og 15 forskellige modes i
spillets multiplayer, der kan
spilles af op til 10 spillere. Har
du et PlayStation VR sæt kan
du få en mere realistisk oplevelse.

Mortal kombat XL
Warner Bros. Interactive
Entertainment, 2016. Xbox One

Actionspil. Meget er kommet til i det 10. kapitel af den
berømte/berygtede kamspilsserie. Volden er intakt, men 8
nye figurer gør deres entré og
de oprindelige har fået opgraderet deres evner og moves. I
"krypten" går man på på jagt
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XCOM 2
Take-Two Interactive Software,
2016. PS4

Strategispil. Der er nu gået 20
år siden Jordens ledere betingelsesløst overgav planeten til
Aliens. Tag rollen som soldat
i modstandsgruppen XCOM,
hvor du skal forhindre Aliens
i at fuldføre forskningsprojektet Avatar. Multiplayer kræver
personligt Plus-abonnement.
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