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BØGER

Danske romaner

Alm, Birgit
Om et par år
Tiderne Skifter, 2017. 228 s
Elinor kæmper med at få pen-
gene til at til at slå til, samtidig 
med at hun vil give sin søn de 
bedste muligheder i livet.

Hedegaard Andersen, Hans
Fem dage for Rose
Gladiator, 2017. 260 s
På en ferie i Florida møder 
kæresteparret Simon og Laura 
Steve, som overtaler dem til 
at sejle sin båd fra en havn 
til en anden. Sejlturen sætter 
kærligheden på prøve, og da 
et uvejr bygger op over den 
Mexicanske Golf, bliver det 
også en kamp på liv og død.

Kjær, Troels
Jenka i Jammerbugten
Skriveforlaget, 2018. 363 s 
Fortælling fra 1960ernes Thy 
hvor drengen Jeppe iagttager 
sin store families genvordighe-
der og originaler med kærlig-
hed, undren og ironi.

Kold, Jesper Bugge
Krigsturisten 
People'sPress, 2018. 314 s 
Gymnasielæreren Niels er 
gået i stå. Hver dag ligner den 
næste og der er ingen udsigt 
til forandring. Men så vælger 
han at kaste sig ud i verdens 
brændpunkter i selskab med 
en gammel ven, som er krigs-
fotograf.

Laursen, Jørn
Algot og eftermælet
mellemgaard, 2017. 228 s
Algot er en mand i 60'erne, 
der efter både skilsmisse og 
fyring savner retning i sit liv. Et 
vellykket besøg i en swinger-
klub får ham til at blomstre op 
og påskønne livet der nu inklu-
derer to nye veninder.

Omar, Sara
Dødevaskeren 
Politiken, 2017. 321 s
Frmesk er barn i Kurdistan og 
voksen i Danmark, og bogen 
følger hende begge steder. 
Uanset geografisk placering er 
fællesnævneren dog, at hun 
lever et liv i undertrykkelse 
og vold - alene fordi hun er af 
hunkøn.

Pedersen, Inge
Vejen går gennem luften
Gladiator, 2017. 300 s
Den navnløse hovedperson er 
19 år, hun er flyttet hjemme-
fra, har forladt det skimmelgrå 
kontor og er begyndt på semi-
nariet i Vestjylland for at blive 
lærer. Tiden er 1950'erne og 
rockmusik, oprør og spirende 
seksuel frigørelse sætter sit 
præg på den unge kvindes liv.

Raben-Korch, Julie
Krebsens Slot 
Historia, 2017. 331 s
Nina Kalmer er hjemvendt 
fra Skt. Crox og får sig et nyt, 
mondænt liv i Danmark under 
1. verdenskrig og perioden 
med salget af de vestindiske 
øer.

Ryding, Pia
Smukke & lille skat 
Skriveforlaget, 2017. 233 s
Pia vokser op på Nørrebro 
med sin storebror, lillesøster, 
mor og stedfar. Stedfaderen 
er sjov og engageret i bør-
nene, men desværre har han 
pædofile tilbøjeligheder, 
hvilket kommer til at påvirke 
søstrene resten af livet.

Simonsen, Knud
Mysteriet om Marie 
Hovedland, 2017. 298 s
Et uopklaret mord i Højbjerg 
i 1967 har sat mange spekula-
tioner i gang. På baggrund af 
henvendelser er sagen rekon-
strueret med et bud på mord 
og motiv.
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Skov, Leonora Christina
Den, der lever stille
Politiken, 2017. 374 s
Forfatteren Leonora skriver 
efter sin mors død historien 
om sit liv med moderen og 
uden moderen. Moderen som 
aldrig ville acceptere at hen-
des datter er lesbisk.

Steensen-Leth, Bodil
At tygge på torne 
Bianco Luno, 2017. 114 s
Pigen Dot vokser op i pro-
vinsen i 1950'erne med sine 
forældre og tre søskende. Dot 
kæmper om at finde sin plads 
i familien, og higer efter sin 
mors kærlighed og accept.

Wilkens, Finn
Hjernesvindler
Ordfatter, 2017. 210 s
70-årige Tommy husker dårli-
gere og dårlige, og langsomt 
forsvinder han for sig selv og 
omgivelserne, mens sygdom-
men demens tager over.

Zeuthen, Nikolaj
Buemundet guitarfisk 
Rosinante, 2018. 223 s 
Stefan er forfatter og kæmper 
en daglig kamp med såvel 
manglende legater, a-kasser, 
seksuelle frustrationer og en 
generel utilfredshed med til-
værelsen.

Ørlund, Lars
Run rhino run
Brændpunkt, 2017. 528 s
Er der en sammenhæng mel-
lem krybskytteri efter især 
næsehornshorn i Afrika og 
illegal organtransplantation i 
bl.a. England? Den sydafrikan-
ske ex-navyseal Jan og hans 
tidligere kollega i det britiske 
efterretningsvæsen, Laura, 
arbejder på hver sin sag.

Nordiske romaner 

Bergsveinn Birgisson
Et landskab er aldrig tåbeligt
C&K, 2017. 248 s
Halldors liv er gået i stå i en 
fiskerflække i det nordlige 
Island.

Gerður Kristný
Hestvik
Vandkunsten, 2017. 153 s
Hvad der skal være en lang 
hyggelig weekend i et islandsk 
naturområde, udvikler sig 
skæbnesvangert for en ung 
mor og hendes 12 årige søn.

Hanusardóttir, Bergtóra
Færingerne
Amanda Books, 2017. 396 s
Kærligheds- og udviklings-
roman om Rói og Sólja fra 
Færøerne, der i 1964 drager 
til København for at studere. 
Men alt er ikke idyl i Danmark 
langt væk fra hjemlandet og 
en anden kultur.

Holmström, Johanna
Hush baby
Turbine, 2017. 425 s
Da børnepsykologen Robin 
vender tilbage til drømmejob-
bet i Helsinki, konfronteres 
hun med sin egen barndom 
og de mørke minder, for i 
barndomskvarteret med de 
store luksusvillaer lever fryg-
ten,  gammelt nag og intriger 
stadig.

Hotakainen, Kari
Åndehul
Gyldendal, 2017. 186 s 
En kriminalkommisær går til 
kor for at flygte fra sit arbejde, 
men arbejdet og menneskers 
hemmeligheder forfølger ham. 
En tragikomisk og hypnotisk 
roman om menneskers måde 
at være mennesker på.
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Høvring, Mona
Venteværelset i Atlanten
Lesen, 2017. 124 s
Olivia er midt i tyverne og midt 
i en afsøgning af livets formål 
og sin egen rodløse eksistens. 
Hun bliver alene. Arver et hus 
på Island fra en moster. Tager 
Bé med. Bé er måske hendes 
kærlighed. Måske er hun bare 
irriterende.

Lindgren, Minna
Hellere flygte end frygte 
Jensen & Dalgaard, 2017. 329 s
En sag for de tre damer fra 
Tusmørket, 2

Beboerne på et plejehjem i 
Helsinki er stærkt plaget af 
renoveringsarbejde. Fem af 
dem etablerer sig derfor som 
kollektiv i en lejlighed i byen. 
Her oplever de, hvordan det 
offentliges stigende bureau-

kratisering og privatisering 
bliver udmøntet i ineffektivt 
sundhedsvæsen og lyssky byg-
geprojekter.

Udenlandske romaner

Hislop, Victoria
Postkort fra Grækenland
Bazar, 2017. 366 s
Ellie bor alene i en mørk kæl-
derlejlighed, hun hader sit 
job og længes efter at finde 
en mening med livet. Da hun 
begynder at modtage post-
kort fra Grækenland fra en 
ukendt afsender, tager hun 
ud på en rejse, der forandrer 
hendes liv for evigt.

Kurniawan, Eka
Skønhed er et sår 
Batzer, 2017. 591 s 
I Indonesien genopstår den 
prostituerede Dewi Ayu fra 
de døde efter 21 år, for at 
hævne den forbandelse der 
har betydet død og ulykke 
for hele hendes familie i flere 
generationer.

Marra, Anthony
Definitionen på liv 
Hoff & Poulsen, 2017. 454 s
I skyggen af Rusland, to 
Tjetjenien-krige og bortførel-
sen af sin far, må 8-årige Havaa 
sammen med den lokale læge 
kæmpe for overlevelse på det 
lokale udbombede hospital.

Nádas, Péter
Parallelle historier
Rosinante, 2017. 424 s
Bind 2: I nattens mørke dyb

På tværs og parallelt mellem 
tid og sted, igennem et halvt 
århundredes Europa, væves 
tilsyneladende uafhængige 
familieskæbner, langsomt ind 
i hinanden. Store temaer, som 
individets trang til udfoldelse 
og seksuel frihed, skildres nøg-
ternt og minutiøst.

Picoult, Jodi
Det store i det små
Cicero, 2018. 480 s
Den sorte barnesygeplejerske 
Ruth anklages for mord på et 
spædbarn. Den efterfølgende 
retssag og de komplikationer, 
den medfører, har dybe rødder 
i det amerikanske samfund.

Mest for kvinder 

Gabaldon, Diana
Outlander
Gyldendal. 2017. 1088 s
Bind 4: Trommer i det fjerne

Ægteparret Claire og Jamie er 
efter et skibbrud havnet i de 
amerikanske kolonier og må 
nu vælge. Enten skal de vende 
tilbage til et forarmet Skotland 
eller også skal de vove at 
begynde et nyt liv i Den nye 
verden.

Heywood, Carey
Hun
Palatium, 2017. 245 s
Sarah og Will var kærester i 
highschool. Pludselig stikker 
Sarah af og Will forstår ikke, 
hvad der er sket. 7 år senere 
møder han hende igen. Wills 
version af samme historie som 
i "Ham".
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Hindberg, Jeanett Veronica
PS. Kald mig bare Bitterfisse  
- en 40+ tørkages dagbog

Turbine, 2017. 215 s
Jeanett Veronica Hindberg 
er blevet 44 år og er både 
frigid og deprimeret. Vægten 
siger 106 kilo, og der er helt 
dødt syd for navlen. Jeanetts 
alkoholiske mor er død, og det 
kaster Bitterfissen ud i en eksi-
stentiel krise.

Moorcroft, Sue
Løftet
Bazar, 2017. 473 s
Den unge hattemagerske Ava 
kæmper med sin skrantende 
forretning, og har derudover 
problemer med ekskæresten. 
Men så møder hun den suc-
cesrige og charmerende.

Roberts, Nora
Det største eventyr
HarperCollins Nordic, 2017. 316 s
Trace O'Hurley overvejer at 
stoppe med at arbejde som 
hemmelig agent, men så duk-
ker Gillian op og beder om 
hans hjælp. Det tætte samar-
bejde gør at følelser begynder 
at blusse op, og pludselig 
er der mere på spil for dem 
begge.

Ullmann, Nina
Pigerne fra nord
Byens, 2017. 294 s 
Tre veninders op- og nedture, 
sygdomme, graviditeter, utro 
ægtemænd og små og store 
livskriser.

Watt, Erin
Løgnenes palads
Flamingo, 2017. 321 s
Royals, 3 

17-årige Ella kan snart ikke 
klare mere. Hendes elskede 
Reed er anklaget for mord 
og alle tror, at han er skyldig. 
Ellas far, som alle troede var 
død, ringer pludselig på døren 
og vil have hende til at flytte 
hjem til ham.

Historiske romaner

Estes, Kelli
Fortidens skygger 
Gad, 2018. 475 s 
Inara finder et broderet kine-
sisk ærme. Ærmet fortæller en 
grum historie om amerikansk 
racisme.

Tjalve, Margrethe
Iseskrog 
Vandkunsten, 2017. 376 s
Gertrud Rask (1673-1735) er 
gift med Hans Egede (1686-
1758), der i 1721 rejser til 
Grønland med sin familie for 
at missionere. Hendes liv 
udfolder sig her, med inuit-
ter og sømænd og manges 
skæbne i hænderne.

Toft, John
Stormkragen
Valeta, 2017. 477 s
Hagen Gormsfostre eller 
Stormkragen, som han kaldes, 
vokser op som en del af Gorm 
den Gamles familie og spiller 
en vigtig rolle i Gorms kamp 
for at vinde tabt land tilbage 
og blive konge over Norge og 
Danmark.

Spænding

Arlidge, Matthew
Bro bro brille
Jentas, 2017. 365 s
En Helen Grace krimi
Helen Grace og hendes 
gruppe i politiet får en ny sag, 
da en mand findes lemlæstet 
og hans hjerte bliver afleveret 
i en pakke til konen. Kort tid 
efter dukker et lig mere op i 
samme stand og jagten går nu 
ind på seriemorderen.
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Barclay, Linwood
Begravede hemmeligheder
Jentas, 2017. 425 s
Journalisten David vender 
tilbage til sin søvnige barn-
domsby i staten New York. En 
engel giver hans uligevægtige 
kusine et lille barn, og barnets 
mor bliver fundet dræbt. Der 
er meget, der ikke er, som det 
burde være i byen, og plud-
selig er David involveret i et 
farligt spil.

Bolton, Sharon
Daisy i lænker
Jentas, 2017. 395 s
Den karismatiske seriemorder 
Hamish Wolfe har sin egen 
fanklub. Forsvarsadvokaten 
Maggie Rose er ikke fan, men 
kan hun forsvare Wolfe uden 
at involvere sig?

Camilleri, Andrea
Sfinxens vinger
Arvids, 2017. 244 s
En Montalbano-krimi (Farum), 11

Montalbano forstyrres i sit 
bad, da telefonen varsler en ny 
mordsag. Men han skal også 
løse en mystisk kidnapning 
og naturligvis navigere rundt 
imellem god mad og mere eller 
mindre kompetente kolleger.

Cavanagh, Steve
Advokaten
Jentas, 2018. 365 s
En Eddie Flynn thriller

Advokat Eddie Flynn bliver 
afpresset af den russiske 
mafia til at repræsentere 
mafiabossen i retten. Han er 
anklaget for mord. Mafiaen 
har kidnappet Flynns datter og 
de truer med at myrde hende.

Fontana, Giorgio
En lykkelig mands død
Tiderne Skifter, 2017. 279 s
Mens den offentlige anklager 
Giacomo Colnaghi efterforsker 
et politisk mord, kommer han 
i tvivl om, hvem det overho-
vedet er, der er terroristerne. 
Kan han sætte sin lid til hans 
egen stat?

Gerritsen, Tess
Skindød
Jentas, 2017. 356 s
En Rizzoli og Isles krimi

Dr. Maura Isles oplever en 
retsmediciners værste mare-
ridt, da et lig pludselig trækker 
vejret. Situationen udvikler sig 
til en gidseltagning, hvor også 
den højgravide kriminalassi-
stent Jane Rizzoli har sin rolle 
at spille.

Kamal, Sheena
Øjne som mine 
HarperCollins Nordic, 2018. 297 s 
Noras datter, som hun bort-
adopterede som spæd, er 
forsvundet. Nora tager opkla-
ringen i egen hånd og det 
bliver en hård og brutal rejse. 
Der står magtfulde mænd bag, 
de samme mænd, der for 15 år 
siden forsøgte at slå Nora ihjel.

Lapena, Shari
En fremmed i huset
Gydendal, 2017. 299 s
Da Toms hustru Karen mister 
hukommelsen i en bilulykke 
og mistænkes for mord, falder 
Toms verden lige så stille fra 
hinanden. For hvor godt ken-
der han egentlig sin hustru, 
og er hun virkelig i stand til at 
skyde en mand?

MacBride, Stuart
I den kolde, mørke jord
HarperCollins Nordic, 2017. 541 s
I Aberdeen er kriminalassi-
stent Logan McRae maksimalt 
presset privat og på jobbet. 
Samtidig har byens døende 
gangsterkonge udset ham 
som sin efterfølger, og hva-
denten Logan vil overtage 
eller ej, er der en konkurrent, 
som går efter hans liv.
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Schepp, Emelie
Fars dreng
Politiken, 2017. 334 s
Sam bliver ringet op af sin 
6-årige søn, som fortæller, 
at nogen er brudt ind i deres 
hus. Da Sam når hjem, er hans 
kone blevet dræbt og søn-
nen forsvundet. [...] Politiet 
i Norrköping har ikke meget 
at gå efter, og samtidig bliver 
anklager Jana Berzelius pres-
set af sin traumatiske og hem-
meligholdte baggrund.

Storey, Erik
Intet mindre end døden
Jentas, 2017. 263 s
En Clyde Barr thriller, #1

Clyde Barr bliver kontaktet 
af sin søster som er i livsfare. 
Hun er narkoman og mærket 
af den vold og misbrug som 

de voksede op i sammen. 
Clyde vil gøre hvad som helst 
for at redde hende.

Dansk spænding

Albjerg, Asger
Sfinksens datter 
Byens, 2018. 397 s 
Den unge genforsker Amina 
Nielsen bliver i forbindelse 
med en prisoverrækkelse i 
Helsinki overfaldet, og det 
bliver begyndelsen på et 
mareridt, som fører hende til 
Balkan, hvor hun møder den 
fascinerende, hovedrige dansk 
kroatiske krigshelt, Emanuel 
Tito Jensen, som måske viser 
sig at være mere end blot inte-
resseret i hendes forskning.

Clasen, Michael
Grådighedens pris 
BoD, 2017. 415 s
Daniel & dødssynderne, 1

Krimi med en samfundskri-
tisk vinkel. Daniel Dreyer 
vender såret hjem fra 
Frømandskorpset og starter 
en ny karriere som privatde-
tektiv. Han bliver hurtigt ind-
draget i mystiske og voldsom-
me begivenheder omkring det 
nærliggende gods, Tranedal. 
Med bidrag på engelsk.

Jørgensen, Kim
Hvis væggene kunne tale
mellemgaard, 2017. 221 s
Ejner Vindslev skriver en dag 
i 1968 et afskedsbrev til sin 
kone Inge. Eller han prøver. 
Ordene vil ikke komme til 
ham. Kort efter forsvinder 
han. Mange år senere forsøger 
hans søn at opklare hvorfor 
han forsvandt.

Larson, Jan
Casamance-passagen
Forlaget DGS, eksp. Dafolo, 2017. 
316 s

Den pensionerede forret-
ningsmand Dan Borre sendes 
på en hemmelig mission til 
Vestafrika for at finde kilden til 

en ny menneskesmuglingsrute 
via Kap Verde til Paris.

Mørck, David Sparrevohn
Schrödingers paradoks
mellemgaard, 2017. 214 s
Krimiserien med: Sygeplejersken 
Annette ; 3

Sygeplejersken Annette våg-
ner på hospitalet med hukom-
melsestab. Imens ligger David 
fanget i en kiste, og rejser i 
tankerne tilbage til år 972. Det 
står snart klart, at Davids over-
levelse afhænger af Annette.

Palshof, Troels M.
Pavens yndling
Under Pressure, 2017. 532 s
Sommerfugleklanen, bind 1

Tristan arbejder i CIA som 
mønstergenkender og en 
dag modtager hans afdeling 
et opkald på et nummer som 
ingen burde kende. Da han og 
partneren ankommer til butik-
ken hvor opkaldet kom fra, er 
det hele underligt men bliver 
hurtigt værre.
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Petri, Lotte
Black notice
Saga, 2017. 201 s
Et kvindelig dukker op i Dragør 
havn og hendes underliv er 
for nyligt blevet opereret. 
Snart dukker et tilsvarende 
lig op i Norge og i Holland. 
Efterforskningsleder Felix 
Jørgensen ser en sammen-
hæng og prøver at lokke serie-
morderen frem.

Nordisk spænding

Jansson, Susanne
Offermosen 
Rosinante, 2018. 285 s 
Biologen Nathalie vender kort-
varigt tilbage til mosen på sin 
hjemegn i Värmland. Mosen 
kræver menneskeliv, men 
spøger det, eller hvad foregår 

der? Og hvad skete der egent-
lig i Nathalies barndom, da 
hendes far skød Nathalies mor 
og sig selv?

Jungstedt, Mari
Et forjættet land 
People'sPress, 2018. 300 s
Gran Canaria serien, 2

På Gran Canaria findes 
svenske Linda død i sit hus. 
Journalist Sara Moberg og 
ekspolitimanden Kristian 
Wede bliver inddraget i efter-
forskningen. Men så bliver en 
turistbus og efterfølgende en 
restaurant sprængt i luften. 
Kan de tre sager være for-
bundet?

Olsson, Fredrik T.
Et vågent øje
Hr. Ferdinand, 2017. 638 s 
2. del af: Kædens sidste led

William Sandberg er blevet 
fyret fra sit arbejde som kryp-
tolog hos det svenske forsvar. 
Så lægges hele Sverige ned af 
et omfattende strømnedbrud, 
og myndighederne retter 
mistanke mod den foruret-
tede William. Men der er langt 
større ting på spil.

Yrsa Sigurðardóttir
Tilgivelse
Lindhardt og Ringhof, 2018. 434 s
En maskeret mand overfal-
der en ung pige i en biograf, 
og hun findes senere død. 
Kriminalassistent Huldar må 
igen samarbejde med børne-
psykologen Freya, da der er 
tråde til mobning og måske en 
seriemorder på spil.

Tegneserier

Andersen, Sarah
Voksenlivet er en myte
Cobolt, 2017. 111 s
Tegneserie med humoristiske 
skriblerier om det såkaldte vok-
senliv og hverdagens små og 
store udfordringer til dig, som 

ofte tænker: Bliver jeg egentlig 
nogensinde rigtig voksen?

Jørgensen, Jørgen
Kongen og munken 
Cobolt, 2017. 79 s
Tegneserie, der fortæller 
historien om Christian d. 2.s 
(1481-1559) vej til magten, 
og en regeringstid præget af 
politiske intriger, mistro til 
Romerkirken og reformatio-
nens indførelse.

Tome
Fader, jeg har syndet 
Zoom, 2017. 46 s
Soda, 6

En Lejemorder er på spil! Det 
bliver Soda naturligvis ind-
blandet i, men samtidig er han 
nødt til at være på sygehuset. 
Fru Solomon er nemlig blevet 
indlagt og det bliver mere og 
mere svært for Soda at skjule 
sin hemmelige identitet.

Trudeau, Garry
Doonesbury  
Cobolt. 64 s 
Satirisk tegneserie om hvad 
der optager den offentlige 
mening i USA. Tekst og tegnin-
ger af G.B. Trudeau.
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Biografier 
& erindringer 

68.9
Jakobsen, Søren
Lego-guld 
Gyldendal Business, 2017. 240 s
Biografi om Lego-familen med 
fokus både på dygtigheden 
til at kumulere en ubegribelig 
formue og på de valg, fejlta-
gelser og konflikter, der er en 
del af familiens og koncernens 
historie.

99.1
Jørs Pedersen, Jørn
Jenny og de andre 100+ 
Gyldendal, 2017. 180 s
I fotos og ord portrætterer 
fotograf og forfatter Jørn Jørs 
Pedersen 17 danskere fra stort 
set alle landets egne, som alle 
er født før eller under 1. ver-
denskrig.

99.4 Bartholin, Thomas
Brandt Andersen, Jesper
Thomas Bartholin 
FADL, 2017. 414 s
Om den indflydelsesrige og 
betydningsfulde danske læge 
Thomas Bartholin (1616-1680). 
Han blev især kendt for sin 
opdagelse af lymfekarrene, 
men havde også en stor litte-
rær produktion, og var en dyg-
tig formidler af både andres 
og egen viden.

99. 4 Frank, Michael
Frank, Michael
Den fabelagtige familien Frank 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 365 s
Michael Frank (f. 1959) fortæl-
ler om sin opvækst i 1970'ernes 
Los Angeles i en usædvanlig 
tætvævet familie, hvor især 
forholdet til fasteren er nært, 
og viser det sig, problematisk, 
da Michael forsøger at løsrive 
sig på kanten til voksenalderen.

99.4 Lundager, Sten
Lundager, Sten
Smugler 
People'sPress, 2017. 333 s
Smugleren Sten Lundager (f. 
1947) fortæller om livet som 
hashsmugler og kriminel i 
1970'erne og 1980'erne.

99.4 Ree, Janni
Ree, Janni
Golddigger 
People'sPress, 2017. 264 s
Janni Ree (f. 1970) fortæller 
om sit liv. Fra barndommen 
med en alkoholiseret far, en 
ungdom med fester og kære-
ster til et voksenliv med op- og 
nedture, reality-tv og ægteska-
bet med rigmanden Karsten 
Ree (f. 1945).

99.4 Rowling, Joanne K.
Harry Potter og filosofien 
Frydenlund, 2017. 280 s
En række filosoffer går i dyb-
den med centrale begreber og 
dilemmaer fra Harry Potter-
universet, såsom eksistensen 
af en udødelig sjæl, skæbne-
begrebet og kærlighedens 
væsen.

99.4 Ryge Petersen, Søren
Ryge Petersen, Søren
Et liv med hund 
Lindhardt & Ringhof, 2017. 165 s
Søren Ryge Petersen fortæller 
om sine første hundeminder. 
Herefter går det slag-i-slag 
med gode fortællinger og 
anekdoter og betragtninger 
om at være hundeejer.

99.4 Skaarup, Jan Patrick
Skaarup, Jan Patrick
Tab og vind med samme krop 
Skaarups, 2017. 129 s
Jan Patrick Skaarup (f. 1956) 
fortæller på en ofte humori-
stisk måde om sine problemer 
med overvægt og hvad der til 
sidst gjorde forskellen for, at 
han begyndte at tabe sig.

99.4 Star, Stephanie
Star, Stephanie
Con amore 
People'sPress, 2017. 250 s
Stephanie Star (f. 1967), kendt 
fra Singleliv, fortæller om 
opvæksten i skriftende miljøer 
og livet som voksen. Med 
fokus på livet som kendis, 
lysten til at gå egne veje, glæ-
den ved sex og meget mere.
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99.94 Mann
Lahme, Tilmann
Familien Mann 
Gyldendal, 2017. 460 s
Portræt af den tyske forfatter 
Thomas Manns (1875-1955) 
nærmeste familie, hvor de 
seks børn - Erika, Klaus, Golo, 
Monika, Elisabeth og Michael 
- kæmper for at bryde ud af 
faderens skygge og opnå selv-
stændig anerkendelse. Om en 
kaotisk familiedynamik, skæve 
kønsroller, kunstneriske aspi-
rationer og stofmisbrug.

99.94 Sorterup
Holm Christensen, Anne
St. Thomas-mysteriet 
Vitae, 2017. 174 s
Autentisk slægstdrama, der 
bygger på Aage Sorterups 
dagbøger og som omhandler 

familien Sorterups skæbne i 
Vestindien og København i sid-
ste halvdel af 1800-tallet.

Fra virkelighedens 
verden 

99.4 Flensborg, Pierre
Brügger, Mads
11.11.11 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 354 s
Den 11.11.11 anholdes Pierre 
Flensborg i Mexico City, 
anklaget for at ville smugle 
diktatoren Gaddafis søn over 
grænsen. I 533 dage sidder 
danskeren i nogle af Mexicos 
værste fængsler. Flensborg 
hævder at være uskyldigt 
fængslet - og journalist Mads 
Brügger kommer på sagen.

99.4 Monggaard Christensen, 
Henrik
Monggaard Christensen, 
Henrik

Piratjæger 
People'sPress, 2017. 175 s
Kaptajnløjtnant i Søværnet, 
Henrik Monggaard 
Christensen (f. 1968), for-
tæller om sine oplevelser, 
hovedsageligt fra forsædet i 
en Lynx-helikopter, under den 
danske indsats mod pirater i 
Somalia i perioden 2008-2013. 
Oplevelser der skulle vise sig 
at få store personlige omkost-
ninger.

99.4 Ravo, Ghaliya Barkat
Serinci, Deniz Berxwedan
Slave i Islamisk Stat 
Gyldendal, 2017. 223 s
En tilværelse som slave i år 
2014. Det var 27-årige Ghaliya 
og en gruppe andre kvinder 
fra det forfulgte, religiøse min-
dretal yazidierne i Irak udsat 
for igennem næsten et år. Alle 
var blevet bortført af militante 
islamister og holdt og handlet 
som slaver.

99.4 Vestergaard, René
Graae, Peter
Bad Company 
People'sPress, 2017. 468 s
Den tidligere Bandidos-rocker 
René Vestergaard's (f. 1966) 
beretning om sin kriminelle 
karriere og sine kriminelle 
forbindelser samt hans beslut-
ning om at stå frem og vidne 
mod sine egne.

Samfund & politik

30.13
Hansen, Ejvind
Tal! – sammen
Mindspace, 2017. 158 s
Om hvordan vi ved at forstå, 
vores talehandlinger og den 
magt talen har, kan blive 
bedre til at tale på en måde, 
der åbner for rummelige fæl-
lesskaber, hvor flest muligt 
har indflydelse, og hvor vi 
udfordrer hinanden til en bred 
og nuanceret forståelse af 
vores eksistens i verden.
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30.13
Wiking, Meik
Den lille bog om lykke 
Turbine, 2017. 285 s
Om seks begreber, der skaber 
lykke hos mennesker og i en 
hel befolkning: Fællesskab, 
penge, sundhed, frihed, tillid 
og venlighed.

32.15
Rachlin, Samuel
Folket og magten 
Kristeligt Dagblad, 2017. 172 s
Om populismens fremmarch 
i verden i dag, og om dens 
væsen, historie og betydning.

32.26
De politiske håndværkere 
Pressto, 2017. 211 s
Ni nuværende og tidligere 
medlemmer af Folketinget 
fortæller om deres arbejde i 

det politiske maskinrum bag 
Christiansborgs mure.

32.2863
År 1 med verdens vildeste 
præsident 

Zetland, 2017. 113 s
Debatbog med 5 artikler fra 
internetavisen Zetland om 
den amerikanske præsident 
Donald Trump (f. 1946), hans 
udtalelser, valgkamp og politi-
ske beslutninger.

91.95
Krastev, Ivan
Efter Europa
Information, 2017. 121 s
Samfundsforskeren Ivan 
Krastevs (f. 1965) analyse af 
hvordan flygtningekrisen og 
migrationen afslører en øde-
læggende krise med risiko for 
hele Den Europæiske Unions 
opløsning.

96.72
De danske ministerier 1972-1993
Gads Forlag, 2017. 624 s
Del 1: Anker Jørgensens tid 1972-1982

Om to af efterkrigstidens mest 
markante statsministerskikkel-
ser, Anker Jørgensen og Poul 
Schlüter, og deres regeringer.

96.72
Lundis, Bjarne Henrik
Arven efter Anker
Sidespejlet, 2017. 184 s
Historien om politikeren, 
statsmanden, ministeren og 
faderen Anker Jørgensen (f. 
1922) set igennem hans fire 
børn og de tidligere politiske 
kollegaer.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.17
Dus med døden 
EgoLibris, 2017. 134 s
Råd og vejledning til hvordan 
du som pårørende kan yde 
den rette omsorg for menne-
sker, der er i sorg efter at have 
mistet en nærtstående.

13.6
Møberg, Susanne
Forelsket i en narcissist
Møberg, 2017. 138 s
Den narcissistiske mand 
beskrives, og der gøres bl.a. 
rede for hvad der kendetegner 
en narcissist, hvilke personlig-
hedtræk han har, hvad hans 
virkemidler er og hvordan 
hans narcissisme påvirker den 
kvinde, der er forelsket i ham.

15.2
Dobelli, Rolf
Kunsten at leve godt 
Kristeligt Dagblad, 2017. 374 s
Med inspiration fra antikken, 
middelalderlig filosofi og den 
nyeste psykologiske forskning 
tilbydes en række mentale 
redskaber og teknikker til at 
opnå det gode liv.
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15.2
Mathiasen, Henrik
Hverdagsglæde - en bouillon-
terning af gode råd

Qu-Ex, 2017. 99 s
8 essentielle punkter til at 
opnå større hverdagsglæde.

15.2
Østergaard, Rikke
Tak!
Linje H, 2017. 235 s
Om taknemmelighed som et 
bevidst valg og dets betydning 
for den enkeltes liv.

61.36
Dahl, Charlotte Adserballe
Når sindet er sandt 
mellemgaard, 2017. 206 s
En grundbog i hvordan man 
bliver bedre til at takle livets 
op- og nedture ved at være 
bevidst og danne sin egen per-
sonlige livsfilosofi.

61.36
Hjernen på overarbejde 
Mindwork, 2018. 255 s
Beskrivelse af hvordan menne-
sket og menneskehjernen ikke 
længere kan tilpasse sig udvik-
lingen i det moderne samfund 
hurtigt nok. Introduktion til 

praktiske strategier og en 
ledelsespraksis baseret på 
compassion, der kan imple-
menteres i hverdagen for at 
give hjernen mere optimale 
arbejdsbetingelser.

61.644
Kort & godt om angst
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 
105 s

Kort og godt om angst og de 
forskellige former lidelsen har.

Børn & forældre

13.43
Den neuroaffektive billedbog 2 
Hans Reitzel, 2017. 96 s
Bogen har fokus på barnets 
udvikling af identitet og 
samspilsevner i de første 20 
leveår.

37.2
Münster, Sofie
Kærlighed er ikke nok 
Politiken, 2017. 182 s
Om hvordan forældre lærer 
deres børn at have det godt 
med både sig selv og andre, 
at takle svære situationer og 
aktivt at tage del i fællesska-
bet - i børnehaven, skolen og 

livet generelt. Alle råd er ind-
delt efter alder.

61.39
Bach, Ditte
Amning med ESA metoden 
Baby Instituttet, 2017. 212 s
Trin for trin vejledning til 
effektiv smertefri amning ved 
hjælp af ESA metoden. Bogen 
er opbygget med en personlig 
ammeberetning, 5 hemme-
ligheder om amning, 7 trin til 
effektiv og smertefri amning.

61.644
Fri af angst 
Akademisk Forlag, 2017. 167 s
En forældrehåndbog.

79.41
Langborg-Hansen, Kristian
Forældrenes guide til 
Minecraft 

App Academy, 2018. 32 s
En guide til forældre og andre 
voksne, der gerne vil vide 
mere om Minecraft-universet.

99.4 Skovmøller, Tine
Skovmøller, Tine
Mor
EgoLibris, 2017. 83 s
Tine Skovmøllers (f. 1975) 
personlige beretning om hvad 
det vil sige at blive mor, når 
man også gerne stadig vil 
være andet end mor. Om hvor 
svært det kan være at sige far-
vel til sit gamle liv og finde sig 
til rette i det nye - og måske et 
bud på, hvordan man bygger 
bro mellem de to.
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Rejser & oplevelser

40.4
Aller, Bettina
Jorden rundt med hele familien
Gyldendal, 2017. 328 s
I dagbogsform fortæller 
Bettina Aller (f. 1962) om 
det år hvor hun og familien 
sejlede fra Sydfrankrig til 
Kap Verde, over Atlanten til 
Mellemamerika og videre ud 
til smukke Stillehavsøer.

41.5
Brabbs, Derry
Pilgrimsture i Europa 
Legind, 217. 256 s
Introduktion til 10 pilgrims-
ruter i England, Spanien, 
Tyskland og Frankrig. Hver 
rute beskrives med lille teg-
ning over ruten, dens længde, 
anbefalede antal dage samt 
opdeling i etaper. Ruten er 
indtegnet på historiske kort 

og der er en beskrivelse af 
seværdigheder og kulturhisto-
riske perler på ruten.

42.7 Paris
111 steder i Paris som du skal se
Frydenlund, 2017. 230 s
Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder 
at besøge i Paris.

45
Ljunggren, René
Vandring i Skandinavien 
Muusmann, 2017. 169 s
De bedste vandreruter i 3 
lande på fjeldet, i skoven og 
marken.

46.3
Dürrfeld, Peter
København med  
V og N og Ø og K 

Vandkunsten, 2017. 182 s
Forfatteren har boet i 
København hele sit liv og 
bogen er en kærlighedser-
klæring til byen, som i 2017 
fyldte 850 år. Med en kobling 
fra egen opvækst og minder 
om København sammen med 
historiske begivenheder, for-
tælles anekdoter om berømte 
københavnere og facts om 
gadenavne og områder i byen.

48.267
Andersen, John
En motorcykeltur gennem 
Rusland til Stillehavet 

Gyldendal, 2017. 302 s
Forfatteren følger på motor-
cykel i sporene på den danske 
opdagelsesrejsende Vitus 
Berings (1681-1741) første 
Kamtjatka-ekspedition. Det 
bliver en tur med mange stra-
badser og forhindringer, men 
også med megen hjælpsom-
hed og gæstfrihed.

48.447
Wittendorff, Maria
Marrakech 
Muusmann, 2017. 225 s
Introduktion til den røde by 
Marrakech for potentielle turi-
ster i byen. Med beskrivelse af 
15 seværdigheder, inklusiv de 
spisesteder, der befinder sig 
i kvartererne omkring dem. 
Med opskrifter på marok-
kanske retter man kan spise i 
Marakesh eller selv lave i eget 
køkken.

Danmark rundt

46
Den danske klosterrute
Eksistensen, 2017. 310 s
Bind 9: Fra Viborg til Aalborg

En turist- og pilgrimsvandre-
rute gennem Danmark med 
fokus på kirker, kunst, historie 
og natur. Med rutebeskrivel-
ser, kort og fortegnelser over 
overnatnings-, spise- og ind-
købssteder.
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46.3
Byen der forsvandt 
Løfbergs Forlag, 2017. 478 s
Bog om København og 
Frederiksberg fra 1961-1972.

46.4 Spøttrup
Bispeborgen Spøttrup
Vandkunsten, 2017. 304 s
En turist- og pilgrimsvandre-
rute gennem Danmark med 
fokus på kirker, kunst, historie 
og natur. Med rutebeskrivel-
ser, kort og fortegnelser over 
overnatnings-, spise- og ind-
købssteder.

50.264
Vesterhavet 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 299 s
10 fortællinger fra den jyske 
vestkyst.

Natur & dyr

50.26
Engelbreth Larsen, Rune
Vildere vidder i dansk natur
Dana, 2017. 433 s
Om den danske, vilde naturs 
tilstand og om hvordan, opret-
telse af naturreservater kan 
hjælpe til at fremme artsrig-
dom i dansk natur.

63.6
Jørgensen, Michael O.
Berigelse af dyrenes miljø 
Ateles, 2017. 108 s
Håndbog der beskriver for-
skellige former for berigelse 
af dyrenes miljø. Med grund-
læggende dyrepsykologi, gen-
nemgang af dyrenes sanser og 
de behov for stimuli, der knyt-
ter sig til dem. Anden del af 
bogen er en gennemgang af 
en lang række almindelige og 

ualmindelige hobby/kæledyr - 
alle pattedyr.

63.61
Glahn, Charlotte A. E.
Vidunderlige heste
Gyldendal, 2017. 219 s
Fakta om og hyldest til hesten. 
I bogens første del præsen-
teres forskellige hesteracer 
fra hele verden. Anden del 
omhandler den store og vig-
tige rolle hesten har spillet for 
mennesker til alle tider.

63.61
Young, Ditte
Forstå din hest 
Muusmann, 2017. 201 s
Bog om hestekommunikation 
med mange gode råd til prak-
sis og til refleksion.

63.672
Evers, Lotte
Spanielbogen 
Wiegaarden, 2017. 319 s
Om de 8 spanielracer: ame-
rikansk cocker, clumber, 
engelsk cocker, engelsk 
springer, field, irish water, 
sussex og welsh springer. Om 
oprindelse, temperament, 
udseende, sundhed, pasning, 

træning, pleje, egenskaber og 
arbejdsevne mm.

Hus & have

63.5
Dalby, Claus
Krukker i haven
Klematis, 2017. 176 s
Claus Dalby viser sin store 
krukkehave frem, og giver 
gode råd til sammensætning 
og dyrkning af blomster og 
løvplanter.

63.59
Buchard, Uffe
Blomst 
Gyldendal, 2017. 200 s
En visuel inspirationsbog med 
fotografier af 105 blomsterbu-
ketter.
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Mad & opskrifter  

64.1
Oliver, Jamie
5 ingredienser 
Lindhardt & Ringhof, 2017. 317 s
130 opskrifter baseret på fem 
ingredienser, inddelt efter 
hovedingrediensen, f.eks. kyl-
ling, fisk, ris eller pasta. Med 
tilberedningstid på under en 
halv time.

64.1
Smidstrup, Jørgen
Mad, der får folk til  
at tale sammen 

Lower East Press, 2017. 349 s
Inspireret af især det italien-
ske og franske køkken præ-
senterer den autodidakte kok, 
Jørgen Smidstrup, opskrifter 
på alt fra appetizers og forret-
ter over hovedretter til des-
serter og drinks. Med korte 
essays.

64.10283
Mama Afrika 
FADL, 2017. 418 s
Kogebog med autentiske hver-
dagsretter fra Afrika.

64.15
Fearnley-Whittingstall, Hugh
Meget mere grønt  
- River Cottage

Strandberg Publishing, 2017. 
416 s

Kogebog fra River Cottage af 
den engelske stjernekok Hugh 
Fearnley-Whittingstall.

64.15
Meyer, Claus
Meyers grøn mad
Lindhardt og Ringhof, 2017. 335 s
100 veganske opskrifter på 
hele måltider, snacks, deleret-
ter, drikkevarer, desserter 
m.m. Følger årets gang i mar-
kerne og køkkenhaverne.

64.17
Stemann Jensen, Camilla
Vidunderlige vafler 
FADL, 2017. 199 s
75 vaffelopskrifter til alle 
dagens måltider.

64.17
Wilson, Laura Agar
Kokosolie - naturens vidunder 
Billesø & Baltzer, 2017. 144 s
Om kokosoliens mange egen-
skaber og anvendelsesmulig-
heder som både ingrediens i 
madopskrifter, skønhedsple-
jeprodukt, middel til en bedre 
sundhed, samt til rengøring og 
lignende opgaver i den daglige 
husholdning.

66.83
Engel, Adam
Toddy punch
Turbine, 2017. 119 s
Samling af opskrifter på varme 
drikke - både de klassiske, som 
gløgg og hot toddy, de naturli-
ge, med blandt andet slåen og 
kirsebær, og de internationale 
varianter som for eksempel 
irish coffee og masala chai.

Ernæring & sundhed

61.3
Cadogan, Oscar Umahro
Fra syg til rask 
Umahro, 2017. 272 s
Om hvordan sygdom kan 
påvirkes ved at ændre på kost, 
motion og levevis. Med cases.

61.38
Eggers, Kira
Vegansk vægttab 
People'sPress, 2017. 191 s
Om at komme gang med og 
fastholde et vægttab med 
vegansk kost. Med kostplaner, 
opskrifter og træningsøvelser.
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61.38
Fars fede kur
Politiken, 2017. 213 s
Journalist Ole Rasmussens (f. 
1961) selvironiske og humo-
ristiske dagbogsnotater om 
det halve år, hvor han følger 
et vægttabsprogram hos træ-
ningsfysiologen Henrik Duer.

61.38
Hallqvist, Frida
Body by Frida 
Gyldendal, 2018. 259 s
En 60-dages guide med kost-
plan og 4 forskellige trænings-
programmer. Med den opnås 
et vægttab på 8 kg. Med 45 
opskrifter på morgenmad, fro-
kost, aftensmad og snacks.

61.38
Slank med sirtfoods
People'sPress, 2017. 265 s
Gennemgang af sirtkurens 
indhold og principper. Med en 
top 20 liste over SIRT fødeva-
rer og yderligere 40 fødevarer, 
med store mængder af sirtuin-
aktiverende næringsstoffer. 
Samt opskrifter til alle målti-
der og snacks, samt juicer og 
desserter.

64.14
Frey, Hannah
Sukkerfri 
Legind, 2018. 120 s
Forfatteren giver råd, tips og 
opskrifter til at leve et sundere 
liv uden sukker.

64.14
Junge Albrechtsen, Stine
Spis tarmen sund - og tab dig 
Gyldendal, 2018. 194 s
Reglerne er enkle: spis fiber-
rigt og grønt suppleret med 
gode fedtstoffer og probio-
tiske fødevarer. Det vil gøre 
tarmflora sund, sikre et vægt-
tab og give en flad mave.

64.14
Sandheden om sukker  
går i køkkenet 

Gyldendal, 2018. 251 s
60 opskrifter, der sikrer et sta-
bilt blodsukker og de rigtige 
næringsstoffer.

Sy & strik

64.64
Gæstebud
Kristensen & Ko, 2017. 63 s
7 strikkeopskrifter og 8 
madopskrifter der kan bruges 
både til hverdag og fest.

64.64
Larsen, Ditte
Hammershøi på pindene 
Kristensen & Ko, 2017. 56 s
Strikkebog inspireret af 
Wilhelm Hammershøis male-
rier og Svend Hammershøis 
keramik. I alt 18 strikkeopskrif-
ter på tilbehør til kvinder, for-
delt på huer, halsrør, tørklæ-
der, sjal og håndledsvamere.

64.64
Lidt farve på drengen 
Turbine, 2017. 135 s
Strikket herretøj med farver 
og mønstre.

64.64
Samsøe, Lene Holme
Egostrik
Raglan, 2017. 161 s
32 opskrifter på strik til kvinder, 
f.eks. cardigans, bluser, jakker, 
nederdele og tørklæder.

79.31
En hæklet isbutik
Turbine, 2017. 144 s
Hæklebog med opskrifter på 
legetøj og pynt til en isbutik, 
alle med angivelse af svær-
hedsgrad og materialeforbrug. 
Derudover enkelte andre 
kreative projekter i bl.a. filt, 
papir og perler med en række 
skabeloner.
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Hobby & fritid

63.59
Jon, Lars
Krans
People'sPress, 2017. 198 s
Kranse af mange forskellige 
materialer.

63.59
Kvist & kvas 
Bugbook, 2017. 221 s
Den bornholmske natur dan-
ner inspiration for de kranse 
som makkerparret Kvist & 
Kvas fra Nyker har skabt til 
bogen. Hver kreation er illu-
streret med fotografier og led-
saget af en forklarende tekst.

64.71
Baadsgaard, Trine
Et år uden overforbrug 
Gyldendal, 2017. 223 s
Guide til at undgå overforbrug 
i hverdagen, både af økonomi-
ske grunde, men også af eti-
ske grunde. Inddelt i uger over 
et år, med indsatsområder for 
hver uge.

76.8
Jessing, Theresa Maria
Vinterklip
People'sPress, 2017. 203 s
22 papirklip i form af bl.a. 
grankogler, grantræer, hjerter, 
kugler, blomster, julekort og 
meget mere. Med skabeloner 
og vejledning til alle klip.

79.982
Ulnits, Steen
Kystflue
Turbine, 2017. 222 s
Om fluefiskeri, med særligt 
henblik på de fangstmetoder 
og naturforhold der gør sig 
gældende ved havørredfiskeri.

99.7
Green, Jørgen
Slægtsforskning for begyndere 
Grifo, 2017. 104 s
En indføring i slægtsforskning, 
herunder i brugen af internet, 
onlinearkiver og Rigsarkivets 
database.

Sport

61.38
Spis før, under og efter du løber 
Munksgaard, 2017. 110 s
Sportsernæring til løbere.

79.6
Vesterby, Michelle
Tritræning for kvinder
Gyldendal, 2017. 225 s
Guide til hvordan man som 
kvinde træner sig op til at 
kunne gennemføre triatlon. 
Med gennemgang af udstyr, 
mental forberedelse samt 
beskrivelse af de forskellige 
træningsøvelser.

79.66
Elmgreen, Henrik
Et liv med to hjul
Henrik Elmgreen, 2017. 351 s
Om Henrik Elmgreens (f. 
1945) personlige oplevelser 
i cykelsporten siden 1962. 
Først som rytter og siden som 
leder, organisator, speaker og 
kommentator. Med portræt-
ter af nogle af sportens store 
profiler.

79.706
Lyngholm-Bjerge, Johan
Nu handler det om FCK
BT, 2017. 234 s
25 år med F.C. København: 
triumfer, fiaskoer og magt-
kampe.
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79.71
Ancelotti, Carlo
Mit spil 
Memoris, 2017. 284 s
Om den italienske fodbold-
træner Carlo Ancelottis (f. 
1959) oplevelser og brug af 
ledelsesmetoder i store klub-
ber som bl.a. Chelsea, Real 
Madrid og Paris Saint-Germain. 
Med interviews med Cristiano 
Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic 
og mange andre.

79.71
Harborg, Jesper
Danske stjernestunder i 
mesterligaen 

Historia, 2017. 152 s
Sportsjournalist Jesper 
Harborg fortæller om rød-
hvide aftryk på Champions 
League gennem 25 år tilsat 
interviews med nogle af de 
spillere, der har haft en fod 

med i de afgørende situatio-
ner i danske stjernestunder i 
Champions League.

79.71
Jepsen, Michael
Messi mod Ronaldo
Memoris, 2017. 183 s
Lionel Messi (f. 1987) og 
Cristiano Ronaldo (f. 1985) er 
to af verdens bedste fodbold-
spillere. Her sammenlignes de 
på kryds og tværs, og en lang 
række spillere, trænere, politi-
kere m.m. fortæller, hvem der 
er deres personlige favorit.

79.71
Solbakken, Ståle
Løvehjerte
Ekstra Bladet, 2017. 187 s
Om den norske fodboldtræner 
Ståle Solbakkens (f. 1968) 
karriere i især FC København, 
men også om de korte ophold 
i engelske Wolverhampton og 
tyske FC Köln.

79.75
Ryom, Lasse
Grænseløs lidenskab 
Byens, 2017. 220 s
Håndboldklubben Flensburg-
Handewitt har i mange år haft 

danske spillere på holdet, bl.a. 
Lars Christiansen, Michael V. 
Knudsen og Anders Eggert. 
Bogen fortæller om klubbens 
op- og nedture,  trænerfyrin-
ger og altafgørende kampe.

79.78
Bech, Rasmus Møller
Det unikke makkerskab
Legimus, 2017. 281 s
Badmintonspillerne Christinna 
Pedersen og Kamilla Rytter 
Juhl fortæller om deres mak-
kerskab på banen samt deres 
fælles liv uden for badminton-
banen.

Krop & behandling

29.43
Wangyal, Tenzin
Tibetansk lydhealing
Sommer, 2017. 120 s. + cd
Om Böns healende tradi-
tion, der påkalder De fem 
Krigerstavelser - rodlyde, der 
sender os ind i sindets essen-
tielle natur og frigiver uendelig 
kreativitet og de kvaliteter, 
der er grundlæggende for 
sindet.

61.23
Pallisgaard, Karen
Hverdagsyoga for sund  
og stærk mave

Rosinante, 2017. 249 s
Guide til yogaøvelser mod for-
stoppelse, tarmluft og andre 
former for ondt i maven samt 
øvelser, der styrker og giver 
velvære i hele maveregionen.

61.36
Hjernen på overarbejde 
Mindwork, 2018. 255 s
Beskrivelse af hvordan menne-
sket og menneskehjernen ikke 
længere kan tilpasse sig udvik-
lingen i det moderne samfund 
hurtigt nok. Introduktion til prak-
tiske strategier og en ledelses-
praksis baseret på compassion, 
der kan implementeres i hver-
dagen for at give hjernen mere 
optimale arbejdsbetingelser.
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61.615
Holm, Jens-Christian
Vægttab der holder hele livet
Gyldendal, 2018. 199 s
Om overvægt som en kronisk 
sygdom, diverse overvægts-
problematikker og forklaring 
på hormonet leptins virkning 
på kroppen. Samt gennem-
gang af "Holbæk-modellen", 
bestående af 31 planpunk-
ter drejende sig om alt fra 
deciderede madvaner over 
fysisk aktivitet til søvn og 
skærmtid.

61.641
Pallisgaard, Karen
Hverdagsyoga mod 
hovedpine og migræne
Rosinante, 2017. 253 s
Guide til yogaøvelser mod 
hovedpine og migræne. Med 
inspiration og gode råd til at 
begrænse de ting, der kan 
udløse såvel migræne som 
spændingshovedpine.

79.53
Borre, Nanett
Lille yogi 
Dafolo, 2017. 200 s
Yogaøvelser og -lege for børn. 
Til hver øvelse hører en beskri-
velse af dens fysiologiske 

effekt samt refleksionsspørgs-
mål til børnene.

79.601
Solheim, Elin
Kvinde bevæg dig stærk 
Muusmann, 2017. 216 s
En ny tilgang til kvinders 
træning, hvor det handler 
om at styrke kroppens kerne, 
herunder bækken, åndedræt, 
ryg og mave, da det ellers 
kan medføre problemer med 
bækkensmerter, inkontinens, 
seksuelle forstyrrelser, ned-
synkning af organer og delte 
mavemuskler.

Musik, dans & film

78.9061 Papa Bue's Viking 
Jazzband
Sølund, Jens
20 fantastiske år med Papa Bue
Kingos Forlag, 2017. 200 s
Anekdoter og oplevelser i fem 
verdensdele med Danmarks 
gennem tiderne mest popu-
lære jazzorkester.

99.4 Dickow, Tina
Dickow, Tina
Tæl til Tina
Finest Gramophone, 2017. 340 s
Sangerinden Tina Dickow (f. 
1977) fortæller om sit liv med 
og midt i musikken fra den 
spæde start ved klaveret i 
Åbyhøj til de store internatio-
nale scener, fra kunstnerlivet 
i London til familielivet på 
Island.

99.4 Händel, Georg Friedrich
Wenzel Andreasen, Mogens
Georg Friedrich Händel 
Olufsen, 2017. 134 s
Biografi om den tyske barok-
komponist Georg Friedrich 
Händel (1685 - 1759), hans liv 
og værker.

99.4 Pallesen, Per
Pallesen, Per
Eventyret venter om det 
næste hjørne

People'sPress, 2017. 350 s
Skuespilleren Per Pallesen (f. 
1942) fortæller om sine op- og 
nedture både privat og på sce-
nen. Fra de spæde skridt på 
de skrå brædder til tiden efter 
tæppefald og om tankerne om 
livet og sorgen, alderdommen 
og kærligheden.

99.4 Trier, Lars von
Lars von Trier  
- det gode med det onde

Brandts, 2017. 266 s
Introduktion til filminstruk-
tøren Lars von Trier og hans 
filmkunst.
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Kunst & arkitektur

71.78217
Munk Hansen, Hans
Isfahan 
Vandkunsten, 2017. 261 s
Om arkitekturen i den gamle 
persiske by Isfahan, som i dag 
har udviklet sig til en storby 
i Iran. Først og fremmest om 
den tusindeårige islamiske 
arkitektur op til begyndelsen 
af 1700-tallet, som er bevaret 
bedre i Isfahan end de fleste 
andre steder.

76.6
Dybdahl, Lars
Det danske møbelboom 1945-
1975

Strandberg Publishing, 2017. 
382 s

Om dansk møbeldesigns histo-
rie, tendenser, stilskabende 
møbler og arkitekter.

99.4 Engelhardt, Maja Lisa
Porten - enogtredive kirkeud-
smykninger

Kristeligt Dagblad, 2017. 261 s
Om kunstneren Maja Lisa 
Engelhardts (f. 1956) udsmyk-
ninger til en række danske kir-
ker, samt kunstnerens reflek-
sioner over liv, tro og værk.

Historie

90.4
50 begivenheder 
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 
338 s

Højdepunkter i verdenshisto-
rien.

96.7
Wiborg, Niels Peter
Russiske krigsfanger i 
Sønderjylland under 1. ver-
denskrig

Historisk Arkiv for Haderslev 
Kommune, 2017. 52 s

Om den historiske baggrund 
for russiske krigsfangers 
ophold i Sønderjylland under 
den 1. verdenskrig, om deres 
ophold, arbejde og deres for-
hold iøvrigt indtil deres hjem-
sendelse efter krigens ophør.

Apple & windows

19.6393
Vistisen, Ronja Melissa
Få mere ud af Snapchat
Libris, 2017. 95 s
Kom hurtigt i gang med 
Snapchat.

FILM

Nordiske film 

Lys i mørket
Another World Entertainment, 
2017. Dvd

Vi er i Helsinki i Finland. Den 
aldrende sælger Wikström går 
fra konen, sælger sit lager af 
skjorte og satser hele formuen 
i et spil poker, som han vinder. 
Med de mange penge køber 
han en gusten restaurant. 
Sideløbende følger vi Khaled 
der kommer fra Syrien. De to 
mænds veje krydser hinanden.

Udenlandske film 

American made
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2017. Dvd

I 1970'erne bliver piloten Barry 
Seal hyret af CIA. Det bliver 
startskuddet til en farvestrå-
lende karriere, hvor Barry 
både arbejder for narkokartel-
let Medellin og Det Hvide Hus.
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Atomic blonde
Noble Entertainment, 2017. Dvd
1989 i Berlin, i tiden lige før 
Berlinmurens fald. M16's 
superagenten Lorraine sendes 
til byen for at skaffe nogle 
vigtige dokumenter. Byen, og 
de mange spioner, er på koge-
punktet og snart begynder der 
at dukke lig op i gaderne. Men 
hvem narrer hvem?

Baby driver
Sony Pictures Home 
Entertainment, 2017. Blu-ray 

Baby er en gudsbenådet 
chauffør, med benzin i blodet 
og en højrefod, der er som 
tapet til speederen. Hans 
talenter udnyttes af den krimi-
nelle Doc, der bruger Baby ved 
diverse røverier. Men Baby er 
forelsket i Debora og drøm-
mer kun om en vej til friheden.

The book of Henry
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2017. Dvd

11-årige Henry er et geni der 
kan klare alt, både udfordrin-
gerne i skolen og problemerne 
med morens økonomi der-
hjemme. Han kan endda lave 
en plan, som skal redde nabo-
ens steddatter fra mishand-
ling. Men planen er ikke uden 
alvorlige farer.

Brimstone
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. 
Blu-ray

Liz lever et stille og stumt 
nybyggerliv med sin mand og 
børn indtil en dæmonisk præ-
dikant dukker op i byens kirke. 
Nu må Liz gøre alt, hvad hun 
kan for at redde sin familie, for 
præsten er en skygge fra forti-
den og det eneste han ønsker 
er hævn.

Danserinden
Another World Entertainment, 
2017. Dvd

Biografisk drama om Loïe 
Fuller (1862-1928) der er en 
kompromisløs kunstner, der 
skaber sine helt egne dan-
seværker med nytænkende 

scenografi og lyssætning. Loie 
skyr ingen midler for at nå 
sine mål, heller ikke selv om 
hun bogstaveligt talt knækker 
sammen under egne krav.

Dunkirk
Century Fox Home 
Entertainment, 2017. Dvd

1940, Frankrig. 400.000 alli-
erede soldater er strandet i 
havnebyen Dunkirk. De tyske 
styrker er tæt på at overrende 
dem og så vil en invasion af 
England blive det næste træk. 
Men nogle tapre sjæle, både 
civile og soldater, er på vej 
med hjælp.

The exception
Noble Entertainment, 2017. Dvd
Den tyske kejser Wilhelm 2 er 
i eksil i Holland. En spion vil 
efter sigende udføre et atten-
tat mod kejseren, og derfor 
sendes den tyske kaptajn 
Brandt til Holland for at passe 
på ham og afsløre spionen.

For greater glory 
Another World Entertainment, 
2017. Dvd

Mexico, 1917. Den mexicanske 
regering påbegynder, efter 
revolutionen, en brutal kamp 
mod den katolske kirke. Kirker 
brændes ned og præster blev 
brutalt henrettet. Tilhængerne 
af den katolske kirke starter 
dog et effektivt oprør anført 
af en tidligere general.



22

Frantz
Mis. Label, 2017. Dvd
Tyskland, 1919. I en lille lands-
by bor Anna. Hun sørger over 
sin forlovede, Frantz, der døde 
under første verdenskrig. En 
dag dukker en ung fransk-
mand op på kirkegården. 
Men hvad er hans relation til 
Frantz?

Good time
Noble Entertainment, 2017. Dvd
Brødrene Connie og Nick 
begår tilsyneladende et pro-
blemfrit bankrøveri. Hvad 
de ikke ved er, at det bliver 
starten på den længste nat i 
deres liv.

Hounds of love
BLD Media, 2017. Dvd
Et seriemorder-par bortfører 
og myrder unge kvinder i 
Australien i 1980'erne. En 
aften bliver den unge Vicky 
bortørt. Kan hendes forældre, 
der netop er blevet separeret 
og hendes kæreste nå at finde 
hende inden hun bliver næste 
offer?

Når noget slutter
SF Film, 2017. Dvd
Den midaldrende Tony modta-
ger en mystisk arv fra mode-
ren til sin ungdomskæreste. 
Da han forsøger at få udleve-
ret arven, konfronteres han 
med en række misforståelser 
fra de unge år. Tony forstår at 
han kan have spillet en fatal 
rolle for sin afdøde ven.

Pirates of the Caribbean - 
Salazar's revenge

Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2017. Dvd

Will Turners søn, Henry Turner, 
forsøger at hæve den for-
bandelse, der er kastet over 
hans far. Det sætter ham i 
forbindelse med selveste Jack 
Sparrow og snart går jagten 
ind på Poseidons trefork. En 
trefork, der kan hæve forban-
delser.

Spider-man – homecoming
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. 
Blu-ray

Peter Parker er både 15 år 
og Spider-man, og han er 
først ved at lære, hvad det 
vil sige at have superkræfter. 
Heldigvis har han en erfaren 
mentor i superhelten Iron-
man. Der bliver god brug for 
begge heltes superkræfter, 
når de skal prøve at stoppe 
superskurken "The Vulture".

Tulipanfeber
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Sophia lever et kærlighedsløst 
liv med sin meget ældre ægte-
mand Cornelis. Da han hyrer 

en ung maler til at lave et por-
træt af dem, forelsker hun sig 
hovedkulds i ham, og sammen 
begynder de at planlægge en 
tilsyneladende umulig flugt.

Valerian and the city  
of a thousand planets

Noble Entertainment, 2017. 
Blu-ray

Major Valerian og sergent 
Laureline er rumagenter i det 
28. århundrede, hvor vi møder 
et samfund spækket med 
andre racer. De to agenter 
sendes til en gigantisk rumsta-
tion,  hvor de skal løse en kon-
flikt. Det viser sig nemmere 
sagt end gjort.
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SPIL

Assassin's creed - origins
Ubisoft, 2017. Xbox One
Adventurespil. Actionspil. 
Bayek er medjay for sin 
landsby, men går, opslugt af 
hævntørst, på jagt efter de 
mænd han mener var skyld i 
sin søns død.

Battle chasers – nightwar
THQ Nordic, 2017. PS4
Rollespil. Actionspil. Vælg dine 
3 helte og udstyr dem med 
det rette udstyr og de rigtige 
egenskaber inden du begiver 
dig ud i de farefulde dungeons 
i The Lost Continent.

Dead rising 4  
- Frank's big package

CE Europe, 2017. PS4
Actionspil. Survival horror. 
Den flabede fotojournalist 
Frank West vender tilbage til 
byen Williamette, hvor han tid-
ligere har bekæmpet et zom-
bieudbrud. Frank er på sporet 
af en hemmelig militær organi-
sation, men da han ankommer 
til byen finder han hurtigt ud 
af, at den atter er overløbet af 
blodtørstige zombier.

The dwarves
THQ Nordic, 2016. PS4
Rollespil. Strategispil. 
Dværgen Tungdil sendes på en 
mission for sin fosterfar, som 
fører ham gennem en verden 
han aldrig har set før, og mod 
en skæbne ham måske hellere 
ville have været fri for.

Elex
THQ Nordic, 2017. PS4
Actionspil. Rollespil. Elex fore-
går i en post-apokalyptisk ver-
den, hvor man skal slutte sig 
til en af tre klaner, som giver 
dig særlige våben og styrker 
baseret på elex-krystaller. 
Spillet blander sci-fi og fan-
tasy.

South Park 
- the fractured but whole 
Ubisoft, 2017. Xbox One
Adventurespil. Peg-og-klik-
eventyrspil som foregår i 
South Park-universet. Du spil-
ler The New Kid, der lige er 
flyttet til South Park, hvor to 
rivaliserende børne-superhel-
te-fraktioner kæmper for at få 
deres egen TV-franchise. Du 
er med i Coon Friends, som 
styres af den kendte figur 
Cartman.

Star wars - battlefront II
EA, 2017. PS4
Shooter. Spil ikoniske kampe 
eller oplev nye dele af den 
officielle Star Wars Saga.

This is the police
THQ Nordic, 2017. PS4
Strategispil. Strategi/manage-
ment-spil. Du spiller Jack Boyd, 
som er politichef i den fiktive 
storby Freeburg i slutningen 
af 1980'erne. Byens korrupte 
borgmester har tvunget dig 
til at gå på tidlig pension. 
Spillet handler om dine sidste 
100 dage på jobbet, hvor du 
skal forsøge at tjene 500.000 
dollars.

Warhammer the end of times 
– Vermintide

THQ Nordic, 2016. PS4
Actionspil i Warhammer-
universet. Her skal du teame 
op med tre andre helte, og 
kæmpe mod gnaver-monstre i 
middelalderbyen Ubersreik.

Victor Vran
Haemimont Games, 2017. PS4
Actionspil i Diablo-stilen. Du 
er Victor Vran, dæmonjæger, 
der ankommer til den fiktive 
by Zagoravia, hvor en dæmon 
af ukendt oprindelse skaber 
skræk og rædsel.
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