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BØGER

Danske romaner

Bouchet, Sara Linderoth
Hjem 
Tiderne Skifter, 2016. 301 s
Drengen Aron og hans fami-
lie er efter en voldsom flugt 
fra krigen i Syrien endt i et 
kommunalt boligbyggeri i 
Danmark, hvor de nu forsøger 
at stable deres liv tilbage på 
benene.

Guldager, Katrine Marie
En uskyldig familie 
Politiken, 2017. 298 s
Fra en oprørsk opvækst i en 
venstreorienteret sydfynsk 
familie opnår Frederik succes 
på det brølende finansmarked 
i USA. Drømmen er opnået, 
men usikkerhed, skyldfølelse 

og tvivl i forhold til forældre 
og søskende lægger sig som 
en spændetrøje omkring ham.

Harris Carlsen, Mikkel
Fuglene 
Æther, 2016. 144 s
John, som lever i et trivielt 
ægteskab med Kirsten, er i 
midtvejskrise og oplever hvor-
dan tingene smuldrer for ham 
i ofte groteske situationer, 
både privat og i arbejdslivet.

Hergel, Olav
Punktum 
Politiken, 2016. 481 s
Da den hårdt pressede jour-
nalist Mikkel Haslund skriver 
historien om den fyrede gart-
ner Arvid Nielsen, starter han 
en række begivenheder, der 
bringer ham til grænserne af 
journalistisk og menneskelig 
moral.

Michelsen, Liselotte
Isfald 
Byen, 2016. 238 s
Monica er på barsel og prøver 
at vænne sig til familielivet, 
men i bagagen spøger en tra-
gisk ulykke. En dag møder hun 
Erik. De længes begge efter at 

komme væk og rejser sammen 
til Svalbard. Men turen går 
ikke helt som ventet.

Nørregaard, Katrine
Løgnerens hus 
Politiken, 2016. 316 s
Ægtemand, far og morfar, 
Kristian, er død af cancer og 
har efterladt 3 generationer 
af kvinder i krise. Nu skal de 
3 tilbringe en uge i sommer-
hus, men den lille familie har 
konflikter om alt og sommer-
husidyllen har svært ved at 
indfinde sig.

Rifbjerg, Klaus
Dametur 
Gyldendal, 2016. 167 s
Femten noveller om kvinder, 
der gennemgår en form for 
forandring. Det kan være pga. 

udefrakommende faktorer, 
men også pga. mentale for-
skydninger. Herefter er kvin-
den ikke den samme som før.

Riisom, Randi Faxøe
Kampens pris 
mellemgaard, 2016. 305 s
2. del af: Deroute 

2. verdenskrig raser og det 
giver store udfordringer for 
familien. Deres historie følges 
efter krigen og helt frem til 
Ibens begravelse.

Schou, Nils J. A.
Machiavelli metoden 
Abelin, 2016. 387 s
Steffen Heiberg er en enspæn-
der, uddannet kemiker, der 
finder sin rette hylde i konsu-
lentfirmaet Fortuna. Her løser 
han sammen med partnerne 
en lang række opgaver for 
virksomheder og enkeltperso-
ner. Om natten går han rundt 
i de københavnske gader i 
drømmeagtige sekvenser med 
Kit Gammeltoft, som han er 
forelsket i.
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Smærup Sørensen, Jens
Hendes nye dag 
Gyldendal, 2016. 117 s
Tre noveller der kredser om 
emner som afslutning (på 
livet), moral og tro.

Aamund, Jane
Mine egne veje 
- i overklassen, der forsvandt 

People'sPress, 2016. 197 s
Forfatteren Jane Aamund (f. 
1936) fortæller underholdende 
anekdoter om livet og skanda-
lerne i den danske overklasse.

Digte

Høxbroe, Claus
Til døden skiller mig ad 
Gentlemen's Jockey Club, 2016. 
115 s

Digte, der hylder en tilværelse 
som kunstner og en kærlighed 
til sproget.

Pessoa, Fernando
Udvalgte digte 
Rosinante, 2016. 309 s
Rosinantes klassikerserie

Digte om identitet, sprog 
og verden af portugisiske 
Fernando Pessoa (1888-1935).

Nordiske romaner

Jacobsen, Roy
Hvidt hav 
Rosinante, 2016. 211 s
2. del af: De usynlige 

Under 2. verdenskrig vender 
Ingrid hjem til den øde barn-
domsø Barrøy, men et skibs-
forlis betyder dog en ekstra 
beboer på øen, og uventet 
kærlighed opstår mellem dem.

Nesser, Håkan
Nortons filosofiske memoirer 
Modtryk, 2016. 90 s
Norton, Håkan Nessers hund, 
fortæller om sine talrige rejser 
og om de indsigter, han har 
fået af at leve sammen med 
tobenede.

Sem-Sandberg, Steve
De udvalgte 
Gyldendal, 2016. 578 s
Drengen Adrian Ziegler havner 
under 2. verdenskrig på klinik-
ken Spiegelgrund sammen 
med andre overflødige og 
"racemæssigt degenererede" 
børn. Her udsættes børnene 
for lægernes eksperimenter 
og en del aflives som ueg-
nede. Romanen bygger på 
virkelige skæbner.

Udenlandske romaner

Despentes, Virginie
Vernon Subutex 
Tiderne Skifter, 2016. 326 s
Bind 1

Vernon Subutex var engang 
rock'n'roll med egen pladebu-
tik, men folk holder op med at 
købe fysisk musik, og derou-

ten mod hjemløsheden og 
gaden tager stadig højere fart.

Franco, Jorge
Verden udenfor 
Turbine, 2016. 291 s
Rigmanden Don Diego bort-
føres i den columbianske by 
Medellín og holdes fanget af 
kidnappere, som udspionerer 
Diegos datter Isolda. Vi følger 
personerne i fortid og nutid 
imens alles skæbner afgøres.

Herzberg, André
Så nær så fjern 
Arvids, 2016. 294 s
Fortællingen om tre genera-
tioner af fædre og sønner i en 
tysk-jødisk familie er tæt knyt-
tet til det tyske riges historie 
op gennem 1900-tallet - og af 
behovet for at høre til og være 
en del af et fællesskab.
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Lenoir, Hélène
Lindetræ 
Arvids, 2016. 127 s
Sophie og broderen Gilles bor 
sammen i deres afdøde mors 
hus. De venter med længsel på 
Sophies datter Carole, der dog 
som regel aflyser sit besøg. 
Sophies forhold til en gift 
mand får hende til at genover-
veje relationerne til broderen 
og datteren.

Levrero, Mario
Byen 
Skjødt, 2016. 183 s
Utilsigtet trilogi ; 1

En mand ender utilsigtet i 
Byen, hvor der hersker et 
særligt reglement, udstukket 
af det allestedsnærværende 
Firmaet. Han vil dog bare ger-
ne hjem til sit eget hus, men 
det viser sig at være sværere 
end som så.

Magini, Marco
Som om jeg var alene 
Palomar, 2016. 221 s
Balkankrigen ledte til mange 
spørgsmål, fordi naboer og 
gode venner blev dødsfjender 
i en nådesløs krig. Romanen 
tager netop sit fortæller-
mæssige greb fra forskellige 
personers skæbner og syns-
vinkler.

Mauvignier, Laurent
Verden rundt 
Arvids, 2016. 369 s
Tsunamien, der i 2011 især ram-
te Japan, er udgangspunktet 
for disse skæbnehistorier, som 
samme døgn når jorden rundt.

Munaweera, Nayomi
Det der er imellem os 
Cicero, 2017. 302 s
En sri lankansk kvinde, der er 
fængslet for drabet på sit eget 
barn, fortæller sin dramatiske 
livshistorie som en forklaring 
på, hvorfor hun dræbte sin 
datter.

Ord på flugt 
Dansk PEN, 2016. 132 s
Tekstantologi med 15 bidrag 
om det at være flygtning. Alle 
forfatterne har - eller har haft - 
tilknytning til Danmark.

Pamuk, Orhan
Dette fremmede i mig 
Gyldendal, 2016. 639 s
En familiekrønike hvor vi 
følger gadesælgeren Mevlut 
Karatas liv og familiens tilvæ-
relse i Istanbul og omegn.

Rosnay, Tatiana de
Manderley for altid 
Bazar, 2016. 416 s
Biografisk roman om Daphne 
du Mauriers (1907-1989) liv 
som forfatter, mor og kvinde.

Sansal, Boualem
2084 
Turbine, 2017. 254 s
I det fiktive Abistan, der er sty-
ret af et religiøst fundamen-
talistisk terrorregime, er over-
vågning og henrettelser en 
del af hverdagen. Alle tænker 
det samme, men mødet med 
en gruppe pilgrimme, vækker 
forbudte tanker hos Ati, og 
da han møder den ligesindede 
Koa stilles der spørgsmålstegn 
ved hele deres verdensbillede.

Mest for kvinder

Buchanan, Tracy
Min søsters hemmelighed 
Flamingo, 2016. 297 s
Under en oprydning i barn-
domshjemmet finder Willow 
en invitation til en fotoudstil-
ling. Dette afslører en hem-
melighed om hendes afdøde 
forældre, som har været skjult 
for hende og som tvinger hen-
de til at stille spørgsmålstegn 
ved hele sin baggrund.
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Colins, Katy
Destination Thailand 
HarperCollinsNordic, 2016. 320 s
The lonely hearts travel club ; 1

Da Georgia forlades af sin for-
lovede lige inden deres bryllup 
køber hun en billet til en back-
packer-rejse til Thailand. Men 
rejsen bliver ikke helt som for-
ventet og spørgsmålet er om 
Georgia besidder styrken til at 
finde det hun i virkeligheden 
leder efter? 

Freeman, Kimberley
Brev fra fortiden 
Det Blå Hus, 2016. 400 s
Lauren finder nogle gamle 
passionerede kærestebreve 
fra 1926, som vidner om for-
budt kærlighed. Hun sætter 
sig for at opklare mysteriet om 
de elskendes identitet, mens 

hun selv føler en blomstrende 
kærlighed.

Roberts, Nora
En dans for to 
HarperCollins Nordic, 2016. 288 s
Maddy O'Hurley elsker sce-
nelyset, at danse, og at se sit 
navn øverst på spisesedlen. 
Reed Valentine holder af struk-
tur, penge og magt. Maddy og 
Reed falder for hinanden, men 
vil modsætningerne skille dem 
ad, eller vil de acceptere hin-
andens forskelligheder? 

Steel, Danielle
Alt er muligt 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 286 s
Ginny Carter var tidligere en 
succesfuld nyhedsvært, gift 
og mor til en lille søn. Da hun 
mister alt dette, kæmper hun 

for at skabe mening med livet. 
Men da hun møder den hjem-
løse, 13-årige dreng Blue vok-
ser et umage venskab frem.

Erotiske romaner 

Carlan, Audrey
Calendar girl 
Lovebooks, 2016. 463 sider
Bind 4 : Oktober, november, december. 

Mia Saunders skal skaffe en 
million dollars. Derfor får hun 
arbejde hos Exquisite Models, 
hvor hun de næste 12 måneder 
skal udlejes på månedsbasis. 
Sex er ikke en del af kontrak-
ten, men kan Mia undgå at 
lade sig tiltrække af de flotte 
rigmænd?

Leighton, M.
Hvide løgne 
Flamingo, 2016. 262 s
Pretty ; 1

Sloane Locke har levet et over-
beskyttet liv alene med sin far 
og brødre. Da hun fylder 21, 
bliver det anderledes. Hemi 
Spencer er en mand med en 
mission, og intet eller ingen 
kan stoppe ham. Lige indtil 
Sloane træder ind i hans liv.

Vørs, Pernille
Advokatens drømmefanger 
Drømmefangeren, 2016. 558 s
Advokaten Jannik er til hård 
sex, uden følelser involveret. 
Smukke Victoria lever af at 
bedrage mænd. De har begge 
en dunkel fortid, der har givet 
dem ar på sjælen. De vil ikke 
binde sig, men kan de modstå 
hinanden? 

Fantasy &  
science fiction

Johansen, Nikolaj
Syndfloden og storbyen 
Science Fiction Cirklen, 2016. 
281 s

I et fremtidigt Danmark kan 
folk få indopereret det kun-
stige organ, biokernen, der på 
sikker vis forhindrer alle syg-
domme og alderstegn. Men 
kun så længe man har klip 
nok. Og er det nu så sikkert? 

Silvestri, A.
Sand og sten, stål og glas 
Calibat, 2016. 221 s
Science fiction-noveller. 
Fremtiden bliver nærværende 
i disse 8 noveller, der hver 
især spejler nutiden.
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Tudvad, Peter
Manteuffel 
Rosinante, 2016. 416 s
Grev Manteuffel, der er 
optændt af Luthers reforma-
toriske tanker, bliver i 1525 
såret i kamp, hvorefter han 
på mystisk vis får evigt liv 
og overnaturlige kræfter. I 
optegnelser og brevform for-
tælles om hans blodige liv, og 
om hvordan man i en proces 
forsøger at definere, hvad han 
er for et væsen; betegnelsen 
"vampyr" bliver først gangbar 
hundrede år senere.

Spænding

Barclay, Linwood
Ulykken 
Jentas, 2016. 415 s
Da konen dør i en spiritus-
ulykke, står Glen Garber 
tilbage og er fuldstændig 
uforstående for hvordan det 
er sket. Da Glen begynder at 
grave i sagen, opdager han at 
der foregår lyssky forretninger 
med ulovlige kopivarer i byen.

Cleave, Paul
Slagtehuset 
Jentas, 2016. 383 s
Christchurch noir-serien

En række mord i Christchurch, 
New Zealand synes at have en 
sammenhæng. Det tager tid 
for politiet med Theodore Tate 
i spidsen at finde et mønster, 
men da de finder det, står det 
dem klart, at endnu grusom-
mere begivenheder venter, 
hvis de ikke fanger morderen 
omgående.

Coben, Harlan
Bliv hos mig 
Gad, 2016. 342 s
Kriminalbetjent Jack Broome 
er besat af en gammel sag 
med et forsvundet par. 17 år 
efter dukker en sag op, der 
måske har tråde til fortiden 
og får afgørende betydning 

for nogle af de tidligere impli-
cerede.

Gerritsen, Tess
Synderen 
Jentas, 2016. 350 s
En Rizzoli og Isles krimi

Rizzoli og Isles kaldes ud til 
et kloster, hvor en nonne er 
fundet brutalt myrdet, og kort 
efter finder de endnu et lig. 
Sagen trækker tråde til Indien 
men også langt ind i Isles 
privatliv.

Jackson, David
Paria 
Bazar, 2016. 363 s
En seriemorder er løs i New 
York. Ofrene har alle en relati-
on til kriminalassistent Callum 
Doyle. Morderen gør det klart, 
at alle der er sammen med 
Doyle risikerer at bliver myr-
det. Doyle bliver suspenderet, 
men begynder sin egen, bru-
tale efterforskning.

Lapena, Shari
Naboparret 
Gyldendal, 2016. 302 s
Anne og Marco er til en lidt 
våd middag hos naboparret, 
mens deres seks måneder 

gamle datter er alene hjemme. 
De skiftes til at tjekke hende, 
men da middagen slutter, er 
hun væk, og der er ingen spor. 
Mistanken falder på forældre-
ne, men hvad er der sket? 

MacBride, Stuart
En sang for de døde 
HarperCollins Nordic, 2016. 479 s
Krimiserien med: Ash Henderson ; 2

Krimi fra Skotland. 
Kriminalbetjent Ash 
Henderson er selv endt i 
fængsel, men da der sker en 
udvikling i en gammel sag, 
bliver han midlertidigt løsladt 
for at komme til bunds i den. 
Han skyr ingen midler for selv 
at blive renset.
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Perissinotto, Alessandro
En grim lille historie 
Arvids, 2016. 278 s
Psykolog Anna Pavesi er 
omkring 40 år og arbejdsløs. 
For at skaffe penge påtager 
hun sig mindre private jobs 
som psykolog og efterforsker. 
Derfor anbefales hun til den 
velhavende Benedetta, der 
eftersøger sin afdøde halvsø-
sters bortkomne lig.

Silva, Lorenzo
Den fremmede kvinde 
EC Edition, 2016. 332 s
Oversergent Bevilacqua fra 
Guardia Civil blandes igen ind i 
efterforskningen af et mystisk 
dødsfald. Denne gang på en 
lokalpolitiker, der findes død i 
vandkanten. Snart viser det sig, 
at lillebyen gemmer på mere 
end hygglige huse og idyl.

Slaughter, Karin
En holdt kvinde 
HarperCollinsNordic, 2016. 476 s
Krimiserien med: Sara Linton og Will 
Trent ; 6

Da Will Trent og Sara Linton 
sættes på en sag med et 
blodigt drab på en pensio-
neret politimand, rodes der 
op i en række ubehagelige 
forhold, der også involverer 
Trents kone Angie og hendes 
datter.

Smith, Wilbur A.
Udyret 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 445 s
3. del af: Afrikas horn 

Johnny Congo, der myrdede 
Hectors hustru, er flygtet 
fra fængslet og pønser på 
hævn i form af et anslag mod 
Bannock Oils olieplatform ved 

Angola. Hector Cross må nu 
kæmpe på to fronter. Dels 
mod Congo, dels mod hans 
økonomiske håndlangere og 
lejesoldater for at beskytte 
Bannock Oil.

Nordisk spænding

Einersen, Eivind
Pagt 
Einersen, 2016. 385 s
På vegne af en dødsyg mil-
liardær skal advokaten Rosa 
Dyrholm udforme en pagt 
med en mand der udgiver sig 
for at være djævelen, og kan 
kurere milliardæren mod beta-
ling. Rosa er overbevist om at 
der er svindel bag og begiver 
sig ud på en mission for at 
finde lignende aftaler. Det bli-
ver en dødsensfarlig rejse for 
nogle vil gøre alt for at skjule 
sandheden.

Gerlow, Jeanette Øbro
Pigen og vogteren 
Politiken, 2016. 350 s
En psykoterapeut bliver dræbt 
i sit hjem på Frederiksberg. 
Kriminalpsykolog Katrine 
Wraa må grave i komplicerede 
familieforhold, plejebørn, 
kærester, klienter, kolleger og 

medicinalindustri, inden hun 
når i mål.

Holt, Anne
Offline 
Gyldendal, 2016. 398 s
Politiet er helt på bar bund, da 
Oslo bliver bombet. Profetens 
Sande Ummah påtager sig 
skylden for terrorhandlingen 
og befolkningens frygt for 
muslimerne tager til. Hanne 
Wilhelmsen arbejder med 
gamle uopklarede sager og er 
der en sammenhæng med de 
nylige angreb.

Rydahl, Thomas
De savnede 
Politiken, 2016. 514 s
Klaverstemmer og taxachauf-
før Erhard Jørgensen er tem-
melig meget på spanden, da 
han påtager sig en detektivop-
gave på Fuerteventura, hvor 
han bor. Mens han eftersøger 
en illegal flygtning, er et dansk 
tv-hold ankommet til øen for 
at opspore den egenrådige 
kendis Le Lupus' far.
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Stefansson, Rune
Højt spil 
Byens Forlag, 2016. 274 s
En Marcelo Krankl-krimi

En spiller fra FC Roskilde 
myrdes på brutal vis. 
Privatdetektiven Marcelo 
Krankl begynder at trevle 
sagen op, og sporene peger 
mod matchfixing og fod-
boldstorklubben FC Bayern 
München.

Ullberg Westin, Gabriella
Håndlangeren 
HarperCollins Nordic, 2016. 384 s
Mordene i Hudiksvall

En ung kvinde findes dræbt i 
en lille svensk by. Johan Rokka 
bliver inddraget i efterforsk-
ningen, der trækker paralleller 
til en gammel sag. Rokka har 
mere end almindeligt svært 
ved at folde fokus på den 

aktuelle sag og samtidig skal 
han holde styr på sin seneste 
elskerinde, en jaloux chef og 
en voldelig bande.

Tegneserier

Kristensen, Tom

Martin 

Eksistensen, 2016. 134 s

Kaldet af Gud sætter Martin 
Luther ud på en færd der skal 
gøre ham til en af kristen-
hedens største skikkelser. 
Samtidigt er der uro i Danmark 
og flere store skæbner flettes 
sammen.

Marini

Skorpionen 

Faraos Cigarer, 2016. 48 s

Bind 1 : Djævelens mærke

I 1700-tallets Rom bærer 
den charmerende eventyrer 
Skorpionen djævelens mærke 
på sin skulder. Da han kommer 
på sporet af en katolsk sam-
mensværgelse er han pludse-
lig i fare.

Tiwary, Vivek J.
Den femte Beatle 
Fahrenheit, 2016. 135 s
Fra at spille for ludere og lom-
metyve på snuskede barer i 
Liverpool, fik Brian Epstein the 
Beatles til at ligge på hitlister 
overalt i verden. Men hans 
eget liv var ikke nogen dans 
på roser.

Biografier  
& erindringer

99.1
Tak skæbne! 
Kristeligt Dagblad, 2016. 197 s
49 markante danskere fortæl-
ler om et afgørende øjeblik i 
deres liv.

99.4 Brandt, Oluffa
Langkilde, Charlotte
Oluffa 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 343 s
Portræt af Oluffa Brandt (1851-
1945) som blev født i Tórshavn 
og senere kom til Danmark, 
hvor hun giftede sig med 
Søren Christian Brandt som 
ejede Brandts Klædefabrik. 
Ved hans død i 1905 fører hun 
klædefabrikken videre.

99.4 Cederholm, Rosa
Cederholm, Rosa
Rosamin 
Saxo Publish, 2016. 138 s
Rosa Cederholm (1884-1973) 
fortæller om sin barndom på 
Nørrebro sidst i 1800-tallet, 
om fattigdommen, da faren 
døde, om to år som pige på en 
sjællandsk herregård, om den 
livlige tid på Hotel Duval midt 
på Vesterbro ved århundred-
skiftet, og om en tid i Kolding.
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99.4 Darwin, Charles
Strager, Hanne
Et beskedent geni 
Gyldendal, 2016. 287 s
Om Charles Darwins liv (1809-
1882), hans jordomrejse med 
HMS Beagle, hvor han indsam-
lede planter og dyr, og om 
hvordan han gradvist udvikler 
sin epokegørende evoluti-
onsteori. Med Darwins egen 
stemme som den kommer til 
udtryk i breve, dagbøger og 
notesbøger.

99.4 Ejbøl, Jørgen
Jacobsen, Kirsten
Pansergeneralen 
Gyldendal, 2016. 494 s
Et portræt af mediekrigeren 
Jørgen Ejbøl (f. 1942) der for-
tæller om begivenheder og 
episoder i sit liv. Mest markant 
er Muhammedkrisen, opret-

telsen af JP/Politikens hus, 
ansættelser, fyringer og hans 
forhold til forskellige personer 
i det danske mediebillede. 
Den private Ejbøl dukker også 
glimtvis frem, bl.a. om hans 
brors forsvinden og senere 
formodede død.

99.4 Hansen, Ove Verner
Rasmussen, Ken B.
Ove Verner Hansen 
People'sPress, 2016. 215 s
Ove Verner Hansen (1932-2016) 
var kontoruddannet på værf-
tet i hjembyen Helsingør, men 
hans liv kom til at tage en helt 
anden retning. Skovhugger, 
operasanger, revyskuespiller, 
restauratør og filmskuespil-
ler, hvor han især er kendt fra 
rollen som "Bøffen" i Olsen-
banden-filmene.

99.4 Kierkegaard, Søren
Borg Jensen, Henrik
Kierkegaards verdener 
Bostrup, 2016. 234 s
Introduktion til filosoffen, 
forfatteren og privatpersonen 
Søren Kierkegaards (1813-
1855) liv samt skildring af hans 
samtid og præsentation af 
hans værker og de centrale 
temaer m.m.

99.4 Knight, Phil
Knight, Phil
Shoe dog 
People'sPress, 2016. 417 s
Grundlæggeren af Nike, Phil 
Knight (f. 1938), beretter om 
hvordan den verdensomspæn-
dende virksomhed blev til. Om 
kampe, nederlag og sejre, og 
om den flok af rebelske og 
kreative personligheder der 
har været med til at skabe 
brandet.

99.4 Lilleør, Kathrine
Lilleør, Kathrine
Glæd dig! 
Bianco Luno, 2016. 170 s
En selvbiografisk collage hvor 
præsten Kathrine Lilleør (f. 
1964) fortæller om brudstyk-
ker og hændelser i sit liv, med 

fokus på tab, forventninger, 
og sin præstegerning.

99.4 Mary, kronprinsesse
Bygum, Helle
Mary - prinsesse af hjertet 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 191 s
Om Kronprinsesse Marys (f. 
1972) oprettelse af, og virke 
i, Mary Fonden, og hendes 
arbejde som protektor for 
bl.a. Dansk Flygtningehjælp og 
Hjerteforeningen, og hendes 
kamp for kvinders rettigheder.

99.4 Sandberg, Brian
Baastrup, Søren
Exit Sandberg 
People'sPress, 2016. 247 s
Om rockeren Brian Sandberg 
(f. 1966) og de sager og inter-
ne magtkampe der foranledi-
gede hans exit fra rockerklub-
ben Bandidos i 2015.

99.4 Sørensen, Ole
Sørensen, Ole
Kom nu ned på jorden 
People'sPress, 2016. 215 s
Rebellen fra Langeland Ole 
Sørensen (f. 1955) fortæl-
ler om sit liv og sit arbejde i 
socialpsykiatrien.
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Fra virkelighedens 
verden

34.38
Napoleoni, Loretta
Menneskekøbmænd 
Tiderne Skifter, 2016. 255 s
Terrorforsker beskriver, hvor-
dan bagmænd bag menneske-
smuglinger langt hen ad vejen 
er de samme som dem, der 
høster løsesummer for kid-
nappede europæiske gidsler i 
destabiliserede regioner. Med 
analyser og detaljer om kid-
napninger af bl.a. danskerne 
Søren Lyngbjørn, Poul Hagen 
Thisted og Daniel Ray Ottosen.

98.15
Todenhöfer, Jürgen
Ti dage i den islamiske stat 
Bindslev, 2016. 248 s
Om forfatterens 10 dage lange 
besøg i Raqqa og Mosul i 
december 2014, med fokus på 
gengivelserne af de samtaler, 
han havde med jihadister, 
hvoraf flere er etniske euro-
pæere.

99.4 Ali
Aline, Bodil
Alis flugt 
Bodil Aline, 2016. 64 s
Om Ali (f. 1994) der havde 
et trygt liv i Syrien indtil 
borgerkrigen brød ud i 2011. 
Som årene gik og krigen eska-
lerede var der til sidst ingen 
anden udvej end at flygte. 
Efter en dramatisk flugt over 
Middelhavet og op gennem 
Europa endte han i Helsingør.

99.4 Amiri, Geeti
Amiri, Geeti
Glansbilleder 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 283 s
Geeti Amiri's (f. 1989) person-
lige beretning om en opvækst 
som flygtning i Danmark. Om 
kultursammenstød og kampen 
for at vinde retten til eget liv. 

Om frihedsberøvelse, vold og 
tvangsfjernelse, samt om for-
ældrenes historie og om den 
kulturelle baggrund, der er en 
del af hendes skæbne.

99.4 Lauritsen, Malene
Brev til mor 
Stemningshotellet, 2016. 354 s
Malene Lauritsen (f. 1983) var 
otte år, da faren første gang 
forgreb sig på hende. Hvordan 
kan man få et godt liv efter 
1460 voldtægter som barn? En 
beretning om omsorgssvigt og 
misbrug, styrke og vilje.

99.4 Mustafa, Nujeen
Mustafa, Nujeen
Nujeen 
HarperCollins Nordic, 2016. 240 s
Nujeen Mustafa (f. 1999) 
fortæller om sin 16 måneder 

lange rejse fra det krigsramte 
Syrien til Tyskland. En rejse 
hun skulle klare siddende i en 
kørestol, da hun er spastisk 
lammet.

99.4 Oum'Hamed, Fayza
Oum'Hamed, Fayza
Den udkårne 
DreamLitt, 2016. 169 s
Efter at være blevet giftet 
væk, voldtaget og derefter 
smuglet ind i Holland, består 
den 16-årige marokkanske 
Fayza Oum'Hameds (f. 1979) 
nye hverdag af at være inde-
lukket med svigerfamilien. 
Hun må ikke lære det nye 
sprog eller færdes alene uden 
for lejligheden.

99.4 Valentin, Kasper
Valentin, Kasper
Det som ingen ser 
mellemgaard, 2016. 215 s
Forfatteren (f. 1983) fortæller 
om at leve i et smertehelvede 
og kampen for en diagnose, 
og om hans erfaringer med 
bl.a. familielivet og økonomi.
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Tro & tanker

10.911
Gjørup, Ivar
Platons gåde 
Gyldendal, 2016. 522 s
Om tænkeren og skriftspro-
gets egentlige fader, Platon 
fra Athen (427-347 f.Kr.). 
Gennem ti kapitler fortælles 
om Platons livsværk "Den blot-
te skrift" og om hvordan han 
som den første fik rede på det 
vi i dag kalder prosa. Og også 
om det antikke Grækenland, 
som Platon levede, skrev og 
talte i.

29.7
Provençal, Philippe
Moderne islam 
U Press, 2016. 178 s
Om islams moderne gennem-
brud og islamiske tænkeres 

positive indstilling overfor nye 
europæiske ideer i perioden 
fra 1800 til i dag.

39.6
Klostergaard Petersen, Anders
Gaven 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
60 s

Tænkepauser ; 44

Om at give og modtage gaver 
både i et nutidig og historisk 
perspektiv. Spørgsmål om 
gavegivning og gaveudveks-
ling belyses bl.a. i en evolutio-
nær og kulturel sammenhæng.

96
Lodberg, Peter
Danskernes tro gennem 1000 år 
Kristeligt Dagblad, 2016. - 269 s
Historisk funderet fagbog 
om 1000 års religionsprak-
sis i Danmark. Beskriver 
danskernes tro i seks krono-
logisk opbyggede kapitler: 
Vikingetiden, middelalderen, 
reformationen, efter refor-
mationen, folkestyrets tid og 
moderne tid.

96.8
Jensen, Henrik
Derfra vores verden går 
Kristeligt Dagblad, 2016. 212 s
Et essay om de begivenheder 
og strømninger, der skabte os 
som nation. Og om at finde en 
farbar vej mellem nationalis-
mens afgrund og ligegyldighe-
dens grøft.

Samfund & politik

30.11
Kelly, Kevin
Det uundgåelige 
Libris, 2016. 450 s
Forfatteren beskriver 12 
nuværende trends, som han 
forudser fortsætter mindst 30 
år endnu. De 12 drivkræfter er 
udsagnsord, som udtrykker 
igangværende handlinger, det 

er bl.a. "at dele" "at spore" og 
"at have adgang". Fokus er på 
den positive udvikling.

30.1622
Jakobsen, Søren
Overklassemagt 
Tiderne Skifter, 2016. 249 s
Om hvordan overklassens 
økonomiske netværk og 
magt fungerer i Danmark og 
hvordan den berører de fleste 
danskere i alle facetter af dag-
ligdagen.

32.6
Gammeltoft-Hansen, Thomas
Hvordan løser  
vi flygtningekrisen? 

Information, 2016. 89 s
Moderne ideer ; NO 04

Bud på hvordan man løser 
flygtningekrisen inddelt i 
3 hoveddele: Udfordring, 
status og alternativ. Samlet 
går budet ud på at landene i 
Europa og resten af verden, 
skal stoppe med at se flygtnin-
ge som et nationalt problem, 
men som en global problema-
tik, der også kræver globale 
løsninger.
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32.7
Jensen, Kristian
I Danmarks tjeneste 
People'sPress, 2016. 218 s
Politiker Kristian Jensens (f. 
1971) refleksioner, personlige 
oplevelser og holdninger 
til udenrigspolitikken i for-
bindelse med hans job som 
Danmarks udenrigsminister og 
rejser rundt omkring i verden.

33.22
Hvad vil vi med bankerne? 
DEO, 2016. 60 s
Samfundstanker ; 1

Om bankernes funktion og 
rolle i Danmark, og som en del 
af EU's bankunion.

34.21
Skou, Kaare R.
Lov og land 
Gad, 2016. 435 s
Gennemgang af alle Danmarks 
grundlove - fra Jyske Lov i 1241 
til vore dages Lissabontraktat. 
Næsten 800 års danmarkshi-
storie med grundlovene som 
prisme. Om de kulturhistoriske 
og kulturpolitiske forhold, der 
ligger til grund for lovene, og 
om de magtkampe, som i den 
forbindelse er blevet udkæm-
pet mellem de samfundsgrup-

per, som har kæmpet for at 
præge både lov og land.

98.15
Boserup, Rasmus Alenius
Efter foråret 
Gyldendal, 2016. 191 s
Forfatteren forklarer "Det 
arabiske forårs" opståen og 
udvikling. Derudover gives en 
analyse af regionens centrale 
konflikter og et overblik over 
udviklingen af arabisk politik 
fra revolution til krise.

99.4 Elbæk, Uffe
Andersen, Stig
Vejen til noget andet 
People'sPress, 2016. 422 s
Portræt af politikeren Uffe 
Elbæk (f. 1954), om opvæk-
sten i den jyske højskole-
verden, det sociale engage-

ment, grundlæggelsen af 
Kaospilotuddannelsen og 
partiet Alternativet.

99.4 Jakobsen, Mimi
Jakobsen, Mimi
Vendepunkter 
Politiken, 2016. 255 s
Mimi Jakobsens (f. 1948) for-
tælling om det politiske liv bag 
kulisserne, om de mange op- 
og nedture samt om hendes 
opvækst i Gladsaxe med sin 
kendte far Erhard Jakobsen 
(1917-2002).

99.4 Støjberg, Inger
Inger 
BT, 2016. 285 s
Biografi om Venstre politike-
ren, Inger Støjberg (f. 1973), 
hendes opvækst i Hjerk i 
Sallingsund, samt hendes poli-
tiske virke.

Personlig udvikling  
& psykologi

15.2
Holm, Mette
Boost din selvkærlighed 
Muusmann, 2016. 194 s
I form af 100 enkle tekster 
med positive budskaber, 
såkaldte "boosts" er her 
kærlige spark til at skabe det 
bedste liv for sig selv.

15.2
Seppälä, Emma
Vejen til et lykkeligere liv
HarperCollinsNordic, 2016. 224 s
Med udgangspunkt i den 
nyeste lykkeforskning og 
anekdoter fra travle universi-
tetsstuderende og karrierefolk 
giver forfatteren praktiske råd 
til, hvordan man får succes 
samtidig med lykke og trivsel.

15.2
Slip legen løs - og skab  
energi på job og privat 

People'sPress, 2016. 251 s
Selvudviklingsbog med fokus 
på at bringe legen tilbage 
både på arbejdspladser og i 
vore private liv.
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15.2
Syed, Matthew
Black box thinking 
Turbine, 2016. 431 s
Med afsæt i eksempler fra en 
række kendte virksomheder 
og personer, hvor succeshi-
storier er skabt af ideen om at 
"fejl fører til læring, udvikling 
og fremskridt", argumenterer 
forfatteren for at de alle bru-
ger Black Box Thinking for at 
skabe succes.

15.2
Vi er også - særligt sensitive 
Stories4you2, 2016. 168 s
22 særligt sensitive danskeres 
fortællinger om livet, arbejdsli-
vet og styrkerne.

61.36
Tillykke - du har fået stress 
Griffle, 2016. 166 s
10 beretninger om at vende 
sammenbrud til gennembrud.

Mest for kvinder

61.26
Jensen, Anne Marie
Fertilitet & fysioterapi 
Historia, 2016. 140 s
Metoder til behandling af fer-
titetsproblemer ved hjælp af 
fysioterapi. Med øvelser.

61.34
Eventyrlige fletninger  
og frisurer 

Legind, 2016. 183 s
Inspiration til moderne og 
romantiske fletninger og hår-
opsætninger. Introduktion til 
grundteknikker og med trin-
for-trin vejledninger.

Børn & forældre

13.43
Halse, John Aasted
Børn i skilsmisse 
Frydenlund, 2016. 127 s
Gennem 7 kapitler gives pæda-
gogiske redskaber til at hjælpe 
skilsmissebørn og deres foræl-
dre gennem skilsmisseproces-
sen. Afslutningsvis indeholder 
bogen en gennemgang af de 
vigtigste regler i familiean-
svarsloven.

15.2
Sensitive børn og voksne 
Sensitiv Balance, 2016. 167 s
Gennemgår hvordan man 
genkender de sensitive træk 
hos sig selv eller børn, og 
præsenterer strategier til at 
fremhæve fordelene, fx ved at 
bruge empati på en måde der 
ikke dræner den sensitive.

Rejser & oplevelser

43.7 London
Folkmann, Mia
Anglofilia London 
Prunella, 2016. 127 s
Personlige beregninger om 
Londons både kendte og 
ukendte seværdigheder.

43.87 Dublin
Dublin 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
281 s

En række personlige skildrin-
ger om seværdigheder og livet 
i Dublin.

45.5
Böss, Michael
Op omkring Island 
Gyldendal, 2016. 348 s
Rejsebeskrivelse fra Island om 
sagaer, havet, turisme, kultur, 
økonomi, natur og meget 
andet.

48.263
Dinge, Charlotte
Usbekistan med Ørkenens 
Louvre 

Saxo Publish, 2016. 272 s
Rejseguide til Usbekistan.

Danmark rundt

35.54
Voigt, Franne
Kongeskibet Dannebrog 
Gyldendal, 2016. 190 s
Fotografisk billedværk om 
livet og arbejdet blandt de 
kongelige og besætningen på 
kongeskibet Dannebrog.
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46.3
Larsen, Jørgen
Gamle København 
Gyldendal, 2016. 279 s
136 fortællinger om punkt-
nedslag i københavns historie. 
Om såvel kendte som ukendte 
indbyggere, forsvundne loka-
liteter, bygninger, gadenavne, 
begivenheder mm. 

46.4 Dyrehaven
Wesche, Anne-Sofie Storm
Dyrehaven 
Gyldendal, 2016. 262 s
Læseren tages med på 
vandring i Dyrehaven ved 
København, og der fortælles 
undervejs om stedets historie, 
bygninger, dyr og planter.

46.4 Aarhus
En Århus krønike 
Turbine, 2016. 331 s
Aarhus var blot en stor 
provinsby, men i 1960'erne, 
1970'erne og 1980'erne skete 
der noget, der fik kulturlivet 
til at blomstre og definere 
Aarhus som den kulturby, vi 
kender i dag. Krøniken fortæl-
les af en række personlighe-
der, der var med til at tegne 
byen som landets kreative 
hovedstad.

46.4 Aarhus
Søholm, Dorthe
Made in Aarhus 
Den gamle By, 2016. - 239 sider 
Dokumentation af og for-
tælling om en række af de 
særlige historier, fænomener 
og påfund, der har udspring 
i Aarhus, men som også har 
national og international ræk-
kevidde. 

74.6
Bybilleder 
Strandberg Publishing, 2016. 
358 s

Kunsthistorikeren Bente 
Scavenius (f. 1944) og lit-
teraturkritikeren Bo Tao 
Michaëlis (f. 1948) har udvalgt 
75 af de bedste billeder og 
75 af de bedste tekster med 
København som fælles tema, 
og fletter dem sammen to 

og to med en ledsagende 
tekst. Med gengivelser af 
værker fra C.W. Eckersberg til 
HuskMitNavn og tekster fra 
Adam Oehlenschläger til Helle 
Helle.

89.66
Berthelsen, Anders W.
Fynsk så det synger 
Skulkenborg, 2016. 191 s
En guide til dialekten fynsk.

99.4 Munnecke, Tonny
Munnecke, Tonny
Dreng af tid og sted 2 
Skriveforlaget, 2016. 282 s
Tonny Munnecke (f. 1946) 
beskriver livet i 1950'ernes og 
1960'ernes Sydhavnskvarter i 
København, og tegner samti-
digt et tidsbillede af efterkrigs-
tidens Danmark.

Natur & dyr

58.871
Alle europas fugle 
Gyldendal, 2016. 443 s
Fotografisk guide til feltbe-
stemmelse af 860 fuglearter, 
der kan ses i Europa indtil 
Uralbjergene, Tyrkiet og den 
vestlige del af Nordafrika.

63.67
Vesterberg, Heidi
Vild med hund 
Rosinante, 2016. 199 s
Om forholdet mellem hund og 
menneske, belyst dels via for-
fatterens private betragtnin-
ger ud fra egen hundeerfaring, 
og dels via interviews med for-
skellige kendte hundeejere.
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Mad & opskrifter  

64.1
Feminas køkken 
FADL, 2016. 389 s
Kogebogen er inddelt efter 
årstider, og hver årstid er 
underinddelt i kategorierne 
snacks og drikke, hovedretter 
og desserter.

64.1
Laursen, Mikkel
Gryder, pander og gode venner 
Turbine, 2016. 143 s
Mikkel Lausen (f. 1985) blev 
kåret til årets kok i 2016, og 
har samlet egne og kollegers 
opskrifter strækkende sig 
fra hverdagsretter til finere 
madlavning. Med angivelser 
af tidsforbrug og vinanbefa-
linger.

64.1
Og halsen af en svane 
Det flydende forlag, 2016. 223 s
Opskrifter på forretter, sala-
ter, hovedretter, desserter, 
kager og syltede sager. Med 
korte filosofiske tekster om 
det at bo på landet og om det 
væsentlige i livet.

64.1
Svensson, Cecilie Sofie
ChriChri food 
ChriChri Journal, 2016.152 s
50 opskrifter fra madredaktø-
ren på ChriChri. + Christianes 
favoritter.

64.1
Vollmer, Jesper
To sider af samme smag 
Politiken, 2016. 263 s
74 opskrifter på for- og fro-
kostretter, middagsretter 
og desserter. To forskellige 

tilberedninger sammenstilles 
af den samme ingrediensliste 
til en henholdsvis rustik og 
opgraderet ret - hverdagsmad 
og gæstemad.

64.102815
Mesopotamia 
Gyldendal, 2016. 159 s
Opskrifter fra det mellemøst-
lige køkken.

64.102829
Kondo
Kondos japanske køkken 
Muusmann, 2016. 175 s
Den dansk/japanske koks 
egne yndlingsopskrifter fra 
det japanske køkken. Med 
oplysninger om råvarer, for-
tællinger om skik og brug og 
egne oplevelser fra rejser til 
solens rige.

64.12
Blomsterberg, Mette J.
Blomsterbergs bedste 
Politiken, 2016. 380 s
170 af Mettes bedste opskrif-
ter samlet i én bog.

64.12
Den store bagedyst  
Lindhardt og Ringhof, 2016. 166 s
Et udvalg af de bedste opskrif-
ter fra sæson 5 af Den Store 
Bagedyst.

64.12
Gani´c, Mekto
Vegansk bagebog
Turbine, 2017. 144 s
Bagværk uden smør, æg, glu-
ten og sukker.

64.15
Mathiasen, Nadia
Kødfri mandag 
Strandberg Publishing, 2016. 
191 s

Kogebog med 52 vegetariske 
retter inddelt efter årstiderne. 
Med basisopskrifter.
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64.17
Jessop, Lucy
Avocado 
Legind, 2016. 96 s
Introduktion til avocadoens 
egenskaber samt opskrifter, 
hvor avocadoen er henholds-
vis blendet, moset, hakket og 
som ingrediens i noget sødt.

64.17
Østers 
Muusmann, 2016. 248 s
Fire af Danmarks store kokke 
gennem de sidste 40 år, giver 
hver deres mange bud på 
forskellige tilberedninger af 
østers. Bogen indledes med 
et kapitel med grundviden om 
østers og derefter præsente-
res kokkene som introduktion 
til hver deres østersanekdoter 
og -opskrifter.

64.19
Isdrinks 
Muusmann, 2016. 101 s
Isdrinks med hjemmelavet is.

66.83
Skotsk whisky 
GLAO, 2016. 239 s
Bog om skotsk whisky - histo-
rie, geografi og produktion 
til både begynderen og den 
erfarne.

66.83
Stærup, Niels
150 kryddersnapse året rundt 
Lindhardt & Ringhof, 2016. 261 s
Kun fantasien sætter grænser 
for hvilke smagsvarianter man 
kan tilsætte sin snaps. Her er 
150 opskrifter på snaps til hele 
året.

99.4 Michaud, Michel
Kjølbye, Jane
Smagens mester  
- Michel Michaud 

Muusmann, 2016. 277 s
Michel Michaud (f. 1946) har 
været chef på en lang række 
kendte danske spisesteder. 
Her fortæller han om sit liv og 
karriere, om råvarer, kvalitet 
og det klassiske køkken, og 
det hele krydres med en ræk-
ke opskrifter, bl.a. på signatur-
kagen "Gâteau Marcel".

Ernæring & sundhed

64.13
Pike, Charlotte
Bogen om fermentering 
Legind, 2016. 159 s
Sådan fermenterer du frugt og 
grønt og laver din egen sauer-
kraut, kimchi, yoghurt, kefir, 
surdej mv.

64.14
Anandala, Sanna Ehdin
Sund og rask med  
antiinflammatorisk kost 

Nyt Nordisk Forlag, 2016. 183 s
140opskrifter samt om den 
helbredende kost, som ind-
gang til den helbredende livs-
stil, om mad der skaber balan-
ce, det gode fedt og noget om 
kroppens signaler.

64.14
Glutenfri mad 
madforlivet.com, 2016. 127 s
Opskrifter på glutenfri mad 
delt op på kategorierne mor-
genmad, frokost, aftensmad 
og bagværk. Bogen indledes 
med et afsnit om gluten og 
dets indvirkning på kroppen.
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Sy & strik

64.64
Færøsk strikkebog 
Strandberg Publishing, 2016. 
214 s

Design til 30 sweatere til 
mænd, kvinder og børn, som 
er nyfortolkninger fra den 
traditionsrige færøske strik-
kekultur.

64.64
Renner, Lisa
Queens blend 
Cashmere, 2016. 128 s
17 opskrifter på trøjer, skabt til 
hverdagsluksus.

64.65
Kjeldal Andreasen, Janne
Bohemehækling 
Turbine, 2016. 88 s
Inspiration til hækling inspire-
ret af 1960'ernes og 1970'er-

nes bohemestil med eksem-
pler, bl.a i form af ponchoer, 
mohairkjoler og nederdele, 
tæpper og tøjdyr.

64.65
Sangild, Sidsel
Varme hænder 
Sangild, 2016. 60 s
11 opskrifter på hæklede luffer 
og pulsvarmere.

Hobby & fritid

19.6393
Fenger, Morten Munthe
Når mobilen tager magten 
Historia, 2016. 164 s
Baseret på forskning om 
internetafhængighed forklares 
menneskets behov for inter-
aktion igennem internettet, 
og dets relation til stigningen 
af psykiske problemer. Med 

spørgeskemaer og råd til etab-
lering af bedre digitale vaner.

61.267
Christensen, Kaare
Skarpe hjørner & runde dage 
Munksgaard Danmark, 2016. 
174 s

Om hvad der sker med krop-
pen, når man begynder at 
ældes og om de aspekter, der 
er ved at blive ældre.

63.57
Sukkulenter og kaktus 
Gyldendal, 2016. 118 s
Billedværk om hvordan man 
kan bruge sukkulenter og 
kaktus dekorativt i forskellige 
miljøer og interiører. Med tips 
til pasning og plantning.

66.83
Forstå din vin 
Politiken, 2016. 240 s
Håndbog til 55 forskellige 
typer vine. Om hvordan man 
smager og beskriver vinen, 
samt om, hvordan vinen skal 
behandles, når den skal nydes 
og serveres til mad.

76.9
Frederiksen, Winnie
100 kreative ideer 
Wim's Design, 2016. 222 s
Samling af småprojekter, som 
f. eks. cementfisk, træstamme-
lys, smykker af møtrikker, kry-
staller og meget andet. Med 
lister over, hvilke materialer 
man skal bruge og en beskri-
velse af fremgangsmåde.

76.9
Lawner Hansen, Gabriella
Kreatid 
ABC, 2016. 125 s
Ideer til gør-det-selv projekter 
i mange forskellige materialer; 
ler, beton; papir, perler og 
læder, med inspiration fra den 
nordiske og minimalistiske stil.
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79.5
Preil, Lisbeth
Vandgymnastik for alle 
Trykværket, 2016. 81 s
Forfatteren sætter fokus 
på vandgymnastik som en 
skånsom træningsform for 
seniorer, ældre og andre med 
bevægelsesproblemer eller 
folk som har behov for vedli-
gehold eller genoptræning af 
kroppen. Cirka halvdelen af 
bogen består af øvelsesbeskri-
velser med træningsprogram.

79.92
Egede, Anne
Råvildt efter skuddet 
Bellis, 2016. 151 s
Håndbog for riffeljægere 
og folk med interesse for 
schweissarbejde, med prakti-
ske oplysninger om hvordan 
viltet reagerer på forskellige 
typer af anskydninger, hvad 

man finder på anskudssted, 
hvordan man skal tolke de 
biologiske spor og hvordan 
man skal forholde sig ved 
anskydning.

Sport

79.71
Mohr Boisen, Christian
Messi 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 149 s
Om fodboldstjernen Lionel 
Messis (f. 1987) liv og karriere 
på det argentinske landshold 
og i klubberne Newell's Old 
Boys og FC Barcelona.

79.71
Stig Christensen, Christoffer 
Rosenløv

Sepp 
Gyldendal, 2016. 445 s
Om den tyskfødte fodbold-
træner Sepp Piontek (f. 1940), 

hans barndom på flugt fra 2. 
verdenskrig, den professionel-
le karriere som spiller og hans 
betydning for fodboldlands-
holdets succes i 1980'erne.

79.71
Superligaen i 25 år 
Turbine, 2016. 313 s
I anledning af Superligaens 
25-års jubilæum har en række 
skribenter beskrevet ligaens 
historie, profiler, økonomi, 
uforglemmelige øjeblikke og 
meget mere.

79.75
Horsdal, Susanne
De største jernladies 
Byen, 2016. 199 s
Genopfrisker de store søde 
sejre, de sure nederlag ,og 
de uundgåelige konflikter. 
Omdrejningspunktet er 10 
portrætter af udvalgte profi-
ler - Susanne Munk Lauritsen, 
Anne Dorthe Tanderup, 
Tonje Kjærgaard, Anette 
Hoffmann, Katrine Fruelund, 
Mette Vestergaard, Camilla 
Andersen, Tina Bøttzau, Janne 
Kolling og Anja Andersen.

79.86
Nygaard, Peter
Formel 1 mod alle odds 
BT, 2016. 297 s
Danske Formel 1-kørere 
fra Tom Belsø til Kevin 
Magnussen.

Krop & behandling

61.31
100 myter om motion  
og vægttab 

FADL, 2016. 222 s
Overlæge Bente Klarlund 
Pedersen og idrætsfysiolog 
Morten Zacho tager et fak-
tatjek på en række myter 
omkring motion og vægttab. 
Under 6 temaer som bl.a. 
"vægttab og fedme", "løb", 
og "træning og graviditet", 
bliver 100 myter aflivet eller 
bekræftet med henvisning til 
forsøg og forskning.
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61.31
Sund nakke 
Turbine, 2017. 189 s
Bliv smertefri med afspænd-
diog  og nakkeøvelser.

61.31
Sund ryg 
Turbine, 2017. 243 s
Færre smerter med rygøvel-
ser.

61.64
Ovesen, Jan
Søvnapnø 
Søvnexperten, 2016. 102 s
Beskrivelse af de forskel-
lige aspekter af sygdommen 
søvnapnø. Sygdommens 
symptomer, diagnose og 
behandlingsmuligheder gen-
nemgås, og sammenhæng 
med øvrige helbredsproble-
mer fx diabetes, hjertesyg-
domme og overvægt belyses.

61.644
Social angst 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
138 s

Social angst er angst eller 
frygt i situationer, hvor man 
bliver iagttaget og kritisk 
vurderet af andre mennesker. 

Dette selvhjælpsprogram 
består af 8 moduler og 
er inspireret af Risskov-
programmet til behandling af 
angstlidelser.

Musik & film

78.9061 Pearl Jam
Tuxen, Henrik
Pearl Jam 
Captain Kidd, 2016. 339 s
Forfatterens personlige ople-
velser med Pearl Jam, både 
koncertoplevelser og især 
følgerne af dødsulykken på 
Roskilde Festival 2000. Han 
har spillet en central rolle som 
bindeled mellem bandet og 
pårørende og venner til de 
skandinaviske ofre for ulyk-
ken.

78.9064
Nielsen, Jens-Emil
Mælkepop og pigtråd 
Her&Nu, 2016. 122 s
Historien om de såkaldte 
Mælkepopper - steder hvor 
unge i 1960'erne kunne drikke 
milkshakes og høre den nye 
popmusik. Med fokus på 
København, Ballerup, Esbjerg, 
Kolding, Vejle og Aaalborg.

99.4 Bowie, David
Changes 
Turbine, 2016. 254 s
Tekster om David Bowie.

99.4 Jensen, Flemming
Jensen, Flemming
I ly af latter 
People'sPress, 2016. 442 s
Om forfatteren, skuespilleren, 
dramatikeren, instruktøren, 
foredragsholderen og farfaren 
Flemming Jensen (f. 1948). 
Han har boet i Grønland og 
England, været cirkusdirektør 
i Tyskland, spillet hovedrol-
ler på Det Kongelige Teater, 
været nisse i tv-julekalendere 
- og meget andet.

99.4 Jørgensen, Jimmy
Stilledal 
Gyldendal, 2016. 219 s
Om Jimmy Jørgensens (f. 
1964) vilde liv som rockstjerne 
og feteret skuespiller, men 
også om en hård opvækst og 
om hvordan han blev i stand 
til at holde sin indre uro i skak.

99.4 McCartney, Paul
Norman, Philip
Paul McCartney 
People'sPress, 2016. 716 s
Portræt af den engelske rock-
musiker og sangskriver Paul 
McCartney (f. 1942).
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99.4 Normann Andersen, Kai
Den sky romantiker 
Clemmer Du, 2016. 342 s + 1 cd 
Beretningen om komponi-
sten Kai Normann Andersens 
(1900-1967) liv og værk, hvoraf 
især kendes hans revyviser og 
filmsange. På cd'en er indspil-
let nogle af hans mindre kend-
te kompositioner fra blandt 
andet skuespil og musicals.

Kunst & design

68.8
Teisbæk, Pernille
Dress Scandinavian 
People'sPress, 2016. 112 s
En introduktion til skandina-
visk mode samt en guide til, 
hvordan du selv kan skabe 
stilen ved hjælp af enkelte 
beklædningsdele.

70.96
Morell, Lars
200 års kunst i Aarhus 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
318 s

Kultur- og kunsthistorisk værk 
om 200 års kunst i Aarhus.

76.6
Instant icon 
Trapholt, 2016. 143 s
I tekst og fotos præsenteres 
en række udvalgte møbler og 
deres ikoniske status, som 
f.eks. Arne Jacobsens Ægget 
og Philippe Starcks Louis 
Ghost.

99.4 Fjederholt, Preben
Bonde, Lisbeth
Følelsen er alt 
Gyldendal, 2016. 158 s
Maleren Preben Fjederholt 
(1955-2000) var en klassisk 
maler, der fandt sin inspira-
tion i den ældre kunst, og gik 

sine egne veje i forhold til 
samtidens kunstnere. Bogens 
forfatter (f. 1956) dannede par 
med kunstneren i en årrække.

99.4 Monet, Claude
Monet 
Ordrupgaard, 2016. 219 s
Bogen fortæller om Monets 
kunstneriske udvikling ud ad 
af impressionismen og frem 
mod det 20. århundredes 
modernisme.

Historie

30.1628
Harrison, Dick
Slaveriets historie 
Informations Forlag, 2016. 437 s
Om slaveriets historie og 
udvikling på alle jordens konti-
nenter, fra oldtidens slaver til 
nutidens menneskehandel.

91.1
50 fund 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
350 s

50 højdepunkter ; nr. 4

Arkæologiske fund fra det 
meste af kloden.

91.7
Heiberg, Steffen
Nye horisonter 
Gad, 2016. 534 s
Indføring i europæisk kultur-
historie i renæssancen fra ca. 
midten af 1300-tallet til første 
del af 1600-tallet.

98.15
Warrick, Joby
Sort flag 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 421 s
Gennem nøglepersoner og 
centrale begivenheder for-
tælles historien om hvordan 
Islamisk Stat blev født.

98.218
Aleksijevitj, Svetlana
Zinkdrengene 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 383 s
En halv million sovjetiske 
soldater kæmpede i 1979-89 
i Afghanistan. Her udlægges 
krigen i frøperspektiv gennem 
en række krigsoplevelser efter 
samtale med de involverede 
og deres familier.
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98.218
Krigen der aldrig ender 
Gyldendal, 2016. 335 s
Fra reportagerejser i 2013 
og 2016 giver forfatterne et 
mangefacetteret portræt af et 
land i krigens vold, siden den 
amerikanske invasion i 2001, 
og de skæbner der er blevet til 
på baggrund af krigen.

Apple & windows

19.6333
Olesen, Anne Sofie
Få mere ud af Photoshop CC 
Libris, 2016. 95 s
Tips og tricks.

19.6822 Apple
Riegels, Daniel
Få mere ud af din iPad - iOS 10 
Libris, 2016. 95 s
Tips, tricks og hjælp til pro-
blemer.

62.384
Få mere ud af din iPhone - iOS 10 
Libris, 2016. 95 s
Tips, tricks og hjælp til pro-
blemer.

FILM

All the way 
Warner Home Video Denmark, 
2016. Dvd

Politisk drama som følger 
Lyndons B. Johnsons første år 
som præsident efter mordet 
på J.F. Kennedy i 1963. Det bli-
ver en tid med Vietnamkrig og 
de vigtige borgerrettigheds-
love i 1964.

Captain Fantastic 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Ben bor sammen med sine 
seks børn dybt inde i en skov. 
Bens mål i livet er at gøre bør-
nene til "ekstraordinære men-
nesker" gennem hård fysisk 
træning og intellektuel læring. 
Ben har skabt et skjold mod 
omverdenen, men et dødsfald 
tvinger Ben og børnene til at 

forlade sikkerheden i skoven 
og de konfronteres med "vir-
kelighedens" USA.

Central intelligence 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Revisoren Calvin var skolens 
sejeste fyr, men lever nu et ens-
formigt tilværelse. Det ændres, 
da han tager kontakt med skole-
kammeraten Bob på Facebook. 
Klassens tykke dreng er blevet 
en toptrænet agent med en mis-
sion, som han overtaler Calvin til 
at deltage i. Det er dog ikke så 
nemt og snart er de ude, hvor de 
har svært ved at bunde.

Desierto 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

En skydegal amerikaner med 
en ladt riffel og en blodtør-

stig jagthund ved sin side. En 
gruppe mexicanere der forsø-
ger at krydse grænsen mellem 
Mexico og USA. Mødet mel-
lem amerikaneren og mexica-
nerne udvikler sig i en brutal 
og blodig retning.

Everybody wants some 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Texas 1980. Jake ankommer til 
college for at spille baseball. 
Men inden træning og studier 
bliver hverdag, skal der festes 
igennem. De unge baseball-
spillere vader fra den ene 
fest til den anden og indtager 
spandevis spiritus og sjov 
tobak, så hatten både passer 
og sidder skævt!

Florence Foster Jenkins 
SF Film, 2016. Dvd
New York 1944. Florence 
Foster Jenkins drømmer om 
en sangkarriere i livets efterår 
og opmuntres af sin mand, 
der bestikker journalister til 
at skrive rosende anmeldelser 
af fruens operakoncerter for 
venner og klakører. Florence 
synger forskrækkeligt falsk, 
men aner det ikke selv!
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Genius 
Mis. Label, 2016. Dvd
New York 1929. 
Forfatterspiren Thomas Wolfe 
møder forlæggeren Max 
Perkins, som foreslår rettelser 
og nedskæringer på flere hun-
drede sider i Wolfes roman. Et 
venskab opstår og i særdeles-
hed et frugtbart og slidsomt 
samarbejde. Men Wolfe bræn-
der sit lys i begge ender.

The legend of Tarzan 
Warner Bros. Home 
Entertainment Denmark, 2016. 
Blu-ray

Lord Clayton lever et civiliseret 
liv på sit gods med sin kone, 
Jane. Ingen kan se, at han 
engang var abernes konge, 
Tarzan. Claytons verden 
ændres dog brat, da han invi-
teres til Congo af den brutale 
Kaptajn Rom, der ønsker at 
bruge Tarzan for at opnå her-
redømmet over landet.

The man who knew infinity 
SF Film, 2016. Dvd
Den unge, uskolede matema-
tiker Srinivasa Ramanujan invi-
teres af professor G. H. Hardy 
til universitetet i Cambridge. 
Ramanujans teorier skal afprø-

ves, men han møder stor mod-
stand hos den etablerede, aka-
demiske verden både p.g.a. 
hans utraditionelle tilgang 
til matematikken, men også 
p.g.a. hans indiske baggrund.

Mig før dig
SF Film, 2016. Dvd
Den unge servitrice Lou bliver 
fyret fra sit job og må modvil-
ligt tage et job som plejer for 
den rige bankmand Will, der 
efter en ulykke er blevet lam i 
det meste af kroppen.

Popstar 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Mockumentary om selvglade 
Connor4Real der har pro-
blemer med at sælge sit nye 
album og ikke mindst sine 
koncerter. Det er svært at 

forstå, når man er så fanta-
stisk og dygtig, som han er. Så 
Connor må kæmpe for at blive 
et hit igen.

Race 
SF-Film, 2016. Blu-ray 
I 30'ernes USA kæmper den 
fattige sorte studerende Jesse 
Owen, for at blive verdens 
bedste løber og komme til 
olympiaden i Hitlers Berlin i 36 
. Ved legene kastes han ud i en 
kamp, hvor han bliver symbol 
på modstanden mod den nazi-
stiske ide om arisk overher-
redømme. Ikke alle deler disse 
holdninger og da Jesse vinder 
over de ariske deltagere, giver 
det genlyd over hele verden.

Sing street 
SF Film, 2016. Dvd
Dublin, 1980'erne. Teenageren 
Conor og hans familie kommer 
på en prøvelse, da økonomien 
er dårlig og forældrene vil 
skilles og sælge huset. Conor 
møder den smukke mystiske 
Raphina og beslutter at impo-
nere hende med den musik 
han endnu ikke har skrevet, 
sunget med det band han 
endnu ikke har startet.

Urmageren
SF Film, 2016. Dvd
Adolf Hitler holder tale i 
München i 1939. Umiddelbart 
efter sprænges en bombe, 
som dræber otte menne-
sker. Hitler er ikke iblandt de 
dræbte, da han forlader salen 
13 minutter tidligere. Samtidig 
anholdes en mand ved græn-
sen til Schweiz, som straks 
mistænkes for attentatet.

Virgin mountain 
SF Film, 2016. Dvd
Svært overvægtige, lettere 
nørdede og ret ensomme Fúsi, 
bor stadig hjemme hos sin 
mor. Hverdagen går med arbej-
det i lufthavnen og interessen 
for war gaming, indtil et line 
dance-kursus og mødet med 
den smukke og udadvendte 
Sjöfn vender op og ned på den 
rutineprægede hverdag.
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War dogs 
Warner Home Video Denmark, 
2016. Blu-ray

To helt unge fyre finder en 
forretningsniche: de byder på 
små kontrakter i den ameri-
kanske hærs udlicitering og 
tjener gode penge. De bliver 
dog hurtigt ivrige og grådige 
og ender hvor de ikke kan 
bunde.

SPIL

Assassin's creed  
- the Ezio collection 

Ubisoft, 2016. PS4
Adventurespil. Rejs tilbage 
i tiden i en stor spilpakke, 
hvor du tager rollen som den 
legendariske mestersnigmor-
der, Ezio Auditore da Firenze 
i det historiske Italien og det 
Osmanniske rige. Efter at have 
overværet sin far og brødre 
blive forrådt og henrettet, 
går man som Ezio Auditore på 
hævntogt efter de tempelrid-
dere, der står bag forræderiet.

Eagle flight 
Ubisoft, 2016. PS4
Flyvesimulation. Tag 
VR-brillerne på og oplev Paris 
som ørn, 50 år efter menne-

skehedens udryddelse. Byen 
ligner dog sig selv, blot går der 
nu vilde dyr rundt i gaderne. 
Flyv ærinder i byen, kæmp 
mod andre dyr, og vind byens 
bedste redepladser.

Just dance 2017 
Ubisoft, 2016. PS3
Dansespil. Dans til 40 af de 
største pophits med bl.a. 
artister som Beyoncé, David 
Guetta, Justin Bieber og 
Shakira. Prøv at score så man-
ge point som muligt. Spil mod 
dine venner lokalt eller gå 
online for at udfordre andre 
eller del videoerne af dig selv.

The last guardian 
Sony Interactive Entertainment 
Europe, 2016. PS4

Actionspil. Adventurespil. Du 
spiller en japansk dreng, som 
vågner i mystiske omgivelser. 
Sammen med et gigantisk 

fabeldyr, Trico, som er halvt 
fugl, halvt hund, skal du und-
slippe et ældgammelt palads.

Marvel pinball 
Nighthawk Interactive, 2016. PS4
Arkadespil. Pinball-simulation. 
Er du vild med flipperspil? Her 
kan du spille 10 forskellige 
flipperspil, der alle har super-
helte fra Marvel-universet som 
inspiration.

Resident evil 4 
CE Europe, 2016. PS4
Shooters. Din opgave som 
agent Kennedy er at finde og 
befri præsidentens datter, der 
er kommet i kløerne på en far-
lig organisation. Sporet leder 
til Spanien til en mystisk mørk 
landsby befolket af sindssyge 
og monstre, og her er det med 
bare at tænke hurtigt og sky-
de først. Med opdateret grafik 
til de nyeste konsoller.

Watch dogs 2 
Ubisoft, 2016. PS4
Actionspil. Adventurespil. 
Open world-spil om den unge 
hacker Marcus Holloway, 
der sammen med gruppen 
DedSec, har som mål at 

bekæmpe overvågningssy-
stemet ctOS. Vælg din egen 
tilgang til spillets missioner, 
fx den brutale eller på afstand 
via hacking. Understøtter co-
op, hvilket kræver personligt 
Plus-abonnement.

Yesterday origins 
Anuman Interactive, 2016. PS4
Adventurespil. John Yesterday 
er ikke nogen helt almindelig 
antikvitetshandler - han er over 
500 år gammel og udødelig. 
Uheldigvis kan John stadig dø, 
men han vågner altid op efter 
et dødsfald i en ung krop, uden 
erindringer om hvilke handlin-
ger der er gået forud. For at 
komme forbandelsen til livs 
drager han ud med sin veninde 
Pauline for at finde svar og en 
mulig kur. Men der er mørke 
kræfter på spil og alt er måske 
ikke som det ser ud til at være. 
Med animationer og videoklip.
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