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BØGER
Danske romaner
Brun, Lisbeth
Det ottende bud
Gyldendal, 2018. 193 s

Norske Siv flytter til Danmark
for at leve sammen med sin
kæreste Niels. Han er charmerende og fuld af liv, men
passer det, hvad han siger, og
har han definitivt forladt sin
ekskone?

holder de høje herrer sig ikke
tilbage, hvad angår fornøjelser
og vellevned.

Dansberg, Joan
Broderparten
Lunden, 2018. 291 s

Marias mand Bjørn er dement
og hjerneskadet i så alvorlig
grad, at parret forbereder sig
på den sidste tid. Men Bjørns
bror overrumpler dem med en
plan om at få Bjørn umyndiggjort og selv overtage styringen i ægteparrets firma.

Noveller. Amagers historie
behandles i en humoristisk
tone og samtidig fortælles
nogle af de mange rigtige
historier og røverhistorier, der
knytter sig til Amager.

Sabroe, Morten
32 centimeter - Kald mig Al
Politiken, 2018. 317 s

Lange, Nikolaj Tange
Livet er en fest og så dør man
Gladiator, 2018. 212 s

I sommeren 2013 fester
danske Nikolaj med forfatterdrømmene, og hans homoseksuelle venner, igennem på
technoklubben i Berlin. Stoffer
og sex er der nok af, men
hvad med kærligheden.

Pallisgaard, Signe Langtved
Alle de liv
Lindhardt og Ringhof, 2018. 201 s

Emilie og Solveig er taget
på bilferie til Californien. De
to veninder har altid været
sammen om alt, så da Solveig
får konstateret ALS rammer
sygdommen også Emilie. Det
eneste Emilie kan gøre er at
skrive hendes historie, som
den kunne have været - alle de
liv Solveig kunne have haft.

Leine, Kim
Rød mand - sort mand
Gyldendal, 2018. 519 s
Christensen, Brian Dan
Vejen til Alberta
Lindhardt og Ringhof, 2018. 334 s

Den 62-årige amerikaner
Howard Walker fortæller om
sit liv til en båndoptager. Han
gør det for sig selv og for at
huske. Men det er ikke alt man
ønsker at huske.

Roslev, Trine
Ama'rkanske godnathistorier
Klørkonge, 2017. 153 s

2. del af: Profeterne i
Evighedsfjorden

I begyndelsen af 1700-tallet
rejser guvernører og præster
nordpå for at kolonisere
Grønland. De bliver udfordret
af grønlændere, der ikke vil
som danskerne, og af sult og
sygdom blandt folkene. Selv
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Danmarks elskede tv-entertainer Alfred Andersen forbereder sit 50-års fødselsdagsshow da katastrofen indtræffer. Alfred Andersen anklages
for sexchikane af flere kvinder
og helvede er løs.

Strandgaard, Ellen
Sol og salt
Attika, 2018. 202 s

I en række erindringsglimt fortæller Maren om sit og tvillingesøsteren Birthes opvækst,
ungdom og voksenliv, deres
kærlighed og had til hinanden
og deres kamp om moderens
opmærksomhed.

Thau, Helena
Adrien
Gladiator, 2018. 143 s

Digte

En ung dansk kvinde blaffer, vandrer og cykler gennem Balkan og Tyskland til
Frankrig, hvor hun opsøger sin
elskede Adrien, som hun traf
i Grækenland. Rejsen og kærligheden bliver afgørende for
hende som menneske og som
fortæller.

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 tilværelsen.

Aakeson, Kim Fupz
Bådens navn
Gyldendal, 2018. 242 s

Susse er ikke helt tilfreds med
sit ægteskab med Mogens.
Han køber en båd og drukner
ved en ulykke. Susse begynder
at drikke hver dag og smider
Mogens' ting ud.

Nordiske romaner

Udenlandske romaner

Bohman, Therese
Aftenland
Gyldendal, 2018. 245 s

Archer, Jeffrey
Pas på hvad du ønsker dig
Lindhardt og Ringhof, 2018. 447 s

Karolina er kunsthistorieprofessor i Stockholm. Da en af
hendes studerende fremviser
nyt banebrydende materiale, får Karolina svært ved at
opretholde den professionelle
distance til den unge, mandlige studerende.

Clifton-krøniken, 4

Lidegaard, Liv Sejrbo
Vi er her
Gyldendal, 2018. 87 s

Igennem Europa bevæger
digteren (f. 1986) sig sansende
i fragmentariske oplevelser af
naturen, eksistensen og fællesskaberne, eller manglen på
samme. Der er noget underliggende på spil, midt i kærligheden, midt i civilisationen, er
der indslag af foruroligende
hændelser og en mangel på
individuelt ansvar.

Den gamle familievirksomhed
trues, da Martinez beslutter
at få hævn over Clifton familien. Han får hjælp fra Harrys
gamle fjende Major Fisher,
men sagen tager en uventet
drejning, da en ny familieven
vælger at stå sammen med
Harry og Emma.

Baume, Sara
Vælde vokse vakle visne
Jensen & Dalgaard, 2018. 213 s

Christensen, Lars Saabye
Sande glæder
Rosinante, 2017. 83 s

En billedbog for voksne om
livets store og små sande
glæder. Til alle der har lyst til
at læse en finurlig lille bog om
glæder og livet.

Lindholm, Victor Boy
Resort
Kronstork, 2017. 82 s

Digte om et ungt par, der
holder ferie i Grækenland,
imens flygtninge går i land på
strandene.
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Ray er en ældre ensom og
frygtsom mand der lider af
selvhad og angst. Da han
afhenter en enøjet hund på
et dyreinternat, får han den
ven han aldrig nogensinde har
haft. Sammen begiver de to
sig afsted på en rejse.

Butler, Nickolas
Mænds hjerter
Klim, 2018. 407 s

Hamid, Mohsin
Exit West
Gyldendal, 2018. 234 s

Maynard, Joyce
Under påvirkning
HarperCollins, 2018. 349 s

Mobbeofferet Nelson og den
populære Jonathan bliver en
slags venner på en spejderlejr
i Wisconsin i 1962. Gennem
livet bevarer de kontakten, og
som spejdere får Jonathans
søn, svigerdatter og sønnesøn
en særlig relation til Nelson,
der er avanceret til en loyal og
retskaffen lejrchef.

Magisk realistisk kærlighedshistorie. Saeed og Nadias hjemby i Mellemøsten er under
belejring, og de flygter til den
vestlige verden gennem magiske døre.

Helen har mistet forældremyndigheden over sin søn og
har nået bunden. Hun møder
et fantastisk par, der tager
hende under deres vinger. Alt
er imidlertid ikke, som det ser
ud til.

Kirchhoff, Bodo
Vederfarelse
BF, 2018. 180 s

O'Farrell, Maggie
Det rette sted
House of Words, 2018. 429 s

Den tidligere forlægger
Reither finder en mystisk bog
på biblioteket uden titel men
med et forfatternavn på. Han
tager bogen med hjem og om
aftenen får han uventet besøg
af en kvinde, som han tilbringer tre begivenhedsrige dage
sammen med.

Flanagan, Richard
Lyden af en hånd der klapper
Politiken, 2018. 346 s

Efter 20 år vender Sonja tilbage til Tasmanien for at genoptage kontakten med sin far,
en slovensk gæstearbejder, og
bearbejde sin barndom.

grådighed, magt og tilgivelse.
En nydigtning af Shakespears
tragedie Kong Lear.

Den franske skuespiller
Claudette og hendes amerikanske lingvistmand Daniel
lever det stille liv i Irland med
deres små børn. Hvilke valg
har de truffet gennem livet?
Hvilke usandheder og fortielser har gjort dem og deres
familiemedlemmer til dem,
de er?

McCormack, Mike
Solstål
THP, 2017. 269 s

St. Aubyn, Edward
Dunbar
Modtryk, 2018. 216 s

Alle Sjæles Dag vender de
døde tilbage. Marcus står i
køkkenet og ser tilbage på sit
liv. I én lang sætning erindrer
han sin kone, børnene, sygdommen og sorgen og ikke
mindst tænker han på en verden i forandring og kaos.

De to søstre Megan og Abigail
har fire dage til at overtage
deres fars medieimperium
- men hvor langt vil de to forræderiske døtre gå i jagten på
magt og rigdom? En sort-humoristisk familietragedie om
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Steel, Danielle
Medaljen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 314 s

Om den 16-årige Gaëlle under
2. verdenskrig i Frankrig. Hun
slutter sig til modstandsbevægelsen, der beder hende om at
gå over på tyskernes side som
spion. Det brændemærker
hende som kollaboratør og
kaster lange skygger over hendes liv efter krigen.

Tempest, Kate
De sten der byggede husene
Korridor, 2018. 380 s

Becky, Leon og Harry er på
vej ud af London i en gammel
bil medbringende en kuffert
fuld af kontanter. De flygter
fra jaloux kærester, voldelige
pushere, dårlige jobs, dysfunktionelle familier og en bydel i
forfald.

Mest for kvinder

Moyes, Jojo
Stadig mig
Cicero, 2018. 457 s

Heywood, Carey
Dem
Palatium, 2018. 195 s

Louisa Clark er rejst fra
England til New York, hvor
hun skal være personlig
assistent hos en rig familie.
Kæresten er blevet hjemme,
og efter noget knas danner
Louisa par med en newyorker.
Forviklinger og uventede begivenheder tvinger Louisa til at
gøre op med sig selv, hvordan
hun egentlig vil leve sit liv.

Sarah og Will har altid elsket
hinanden. Efter flere års adskillelse har de fundet hinanden
igen og er lykkelige i deres nye
tilværelse. Nu vil de gerne stifte
en rigtig familie. Men det kan
man gøre på mange måder.

Schiller, Christina
Små hemmeligheder
HarperCollins Nordic, 2018. 331 s

Tseng, Jennifer
Mayumi og lykkens hav
Bazar, 2017. 354 s

Den 41-årig bibliotekar,
Mayumi, lever i et kærlighedsløst ægteskab, men så møder
hun den 17-årige dreng og
begiver sig ud i et lidenskabeligt eventyr.

Alexandra vender efter 10 år
hjem til sin mors blomsterbutik i den by, der hverken har
glemt eller tilgivet hende. Kun
vennerne Kim og Patrik støtter hende. Og så er der Daniel,
der nu er blevet en voksen og
meget tiltrækkende mand.

Kleypas, Lisa
Den nye jarl
Pretty Ink, 2018. 445 s

Vine, Lucy
Hot mess
Flamingo, 2018. 272 s

Ravenel-serien, 1

Da Devon Ravenel pludseligt
arver titlen som jarl og det medfølgende gods, står han overfor
den unge enke, der viser sig
at være helt uimodståelig - og
naturligvis ikke vil vide af ham
og hans arrogante natur.

Ellie Knight er snart 30 år og
single. Hendes venner og
familie ønsker at Ellie slår sig
ned, så Ellie kommer på Tinder
og begynder at date en masse
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forskellige fyre. Men bliver
man virkelig mere lykkelig af
at være i et forhold?

Historiske romaner
Horgar, Fartein
I slagtemåneden
Bostrup, 2017. 464 s

Pigen Tahiry er født på en
plantage på Skt Jan, en af
de vestindiske øer. Hun er
slave og lever et hårdt liv med
markarbejde og må finde sig i
ydmygelser fra den hvide plantageejer.

Sørensen, Hans-Henrik
Saligia
BogForm, 2017. 270 s

Præstesønnen Kresten Balder
ender i 1724 ved tilfældighedernes spil og efter en farefuld færd i Dansk Vestindien.
Gennem de efterfølgende
mange år på øerne kommer
han til at opleve slaveoprør og
føle de historiske og dramatiske begivenheder på egen
krop.

Wingate, Lisa
Inden vi blev jeres
Cicero, 2018. 396 s

I 1939 efterlades tolv-årige
Rill Foss med sine yngre
søskende på familiens husbåd
på Mississippi-floden. Senere
ender børnene på et børnehjem, hvor Rill må kæmpe
med at holde modet oppe og
søskendeflokken samlet.

Erotiske romaner

venner, men kan de nøjes
med det?

som underkastet og dominant
er forrygende, men en stor
sorg skilte dem ad. Kan de
reparere sårene og mane fortidens spøgelser i jorden?

James, E. L.
Fifty shades - I mørket
Pretty Ink, 2018. 546 s

Fantasy &
Science Fiction

Christian Grey har vundet
Anastasia tilbage, og denne
gang har hun nogle betingelser. Men kan deres kærlighed
klare presset fra både udefrakommende faktorer, jalousi
og Christians fortsatte hang til
s/m sex?

VanderMeer, Jeff
Udslettelse
Rosinante, 2018. 220 s
Southern Reach trilogien, 1

Lauren, Christina
Sweet filthy boy
Pretty Ink, 2018. 374 s
Wild seasons, 1

Callihan, Kristen
Chanceløs
Flamingo, 2018. 352 s
Game on, 2

22-årige Ivy dater ikke footballspillere og hun vil have
sex med følelser. Gray scorer
en ny kvinde hver aften og
nyder at være den populære
stjerne. Ivy og Gray er gode

På en weekendtur til Las
Vegas, møder collegepigen
Mia den lækre franskmand
Ansel. Hun tager med ham til
Paris, men kan deres stormende og erotiske forhold, holde
til hverdagens pres?

Howey, Hugh
Blår
DreamLitt, 2018. 614 s

I århundreder har de sidste
mennesker overlevet i et gennemkontrolleret samfund i en
underjordisk silo. Da mekanikeren Juliette fra siloens bund
bliver valgt til sherif, opdager
hun at nogen har stukket hele
samfundet blår i øjnene.

Me, Tara Sue
Halsbåndet
People'sPress, 2018. 280 s
The submissive, bind 5

Dena og Jeff har været fra hinanden i flere år, men kan ikke
slippe hinanden. Deres kemi
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4 kvinder udgør den 12. ekspedition til det lukkede Område
X. Tæt på deres base camp
finder de en underjordisk nedgang, og snart står valget mellem mutation eller udslettelse.

Vedsø Olesen, Anne-Marie
Lucie
Politiken, 2018. 338 s

Lucie er et ca. 1000 år gammelt kannibalistisk vandvæsen. Sammen med den synske
aktiespekulant Casper og den
fugletalende religionshistoriker Martin, drager hun på
pilgrimsfærd i Norge, hvor hun
i sin tid kom fra.

Spænding
Bussi, Michel
Sorte åkander
People'sPress, 2018. 394 s

computer falder Vivian over et
fortroligt dossier som ændrer
hendes liv for altid.

der inde for mord, bryder ud
af fængslet. Hun indser, at kun
hun har en chance for at fange
ham - for han har selv lært
hende alt han ved om vildmarken og sporing af bytte.

En mand bliver fundet myrdet
ved åen, der løber igennem
maleren Monets berømte
have. Kriminalassistent
Sérénac bliver hurtigt sikker
på den skyldiges identitet,
men tager han fejl? Og hvad
er forbindelsen til det sagnomspundne maleri "Sorte
åkander"?

Griffiths, Elly
Pigen under jorden
Gad, 2018. 299 s
En Ruth Galloway-krimi, 1. bog

Den lidt excentriske arkæolog
Ruth Galloway bliver involveret
i en sag om to småpiger, der
er forsvundet med 10 års mellemrum. Sammen med politimanden Harry Nelson forsøger
hun at opklare mysteriet ude i
saltmarsken - et historisk, men
også farligt landskab.

Dalbuono, Nadia
Fordærv
Alhambra, 2018. 435 s

Cleveland, Karen
Strengt fortroligt
Hr. Ferdinand, 2018. 282 s

Vivian Miller får som CIA-agent
til opgave at afdække en række sovende russiske spionceller i USA. Efter at have fået
adgang til en mulig mistænkts

Kriminalkommissær
Scamarcio, er søn af en mafiaboss, men prøver at afsværge
familien. Da han får overrakt
en sag med kompromitterende fotos af en italiensk
politiker, bliver det startskuddet til en efterforskning, som
besværliggøres af flere mord
og en kidnapning.

Hall, M. R.
Den sidste patrulje
Loxodonta, 2017. 478 s
En Jenny Cooper-krimi

Jenny Cooper skal denne gang
varetage ligsynet af to britiske
soldater der bliver dræbt i
Helmand-provinsen. Men hvad
er det, der holdes skjult?

Dionne, Karen
Dyndkongens datter
Lindhardt og Ringhof, 2018. 303 s

Helena konfronteres med sin
fortid, da hendes far, som sid-
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Kerr, Philip
Berlinerblåt
Modtryk, 2018. 522 s
Berlin noir serien, 12. bind

Bernie Gunther bliver i 1956
opsøgt ved Rivieraen af fortiden i form af Stasi-agenter,
der vil have ham til at lukke en
sag ved at myrde en engelsk
kvinde. Han flygter dog og
undervejs mindes han en sag,
han tidligere har haft sammen
med sin forfølger.

Lucius, Walter
Sommerfuglen og stormen
People'sPress, 2018. 551 s

En lille afghansk dreng flygter
fra hvad der senere viser sig at
være sexmisbrug, men køres
ned under flugten. Tilfældigvis
er den afghanskfødte journalist Farah Hafez på skadestuen, da han bringes ind, og
hun beslutter at undersøge
baggrunden.

McKinty, Adrian
Sirenesang
Olga, 2018. 343 s
En Sean Duffy-roman, 2)

Nordirland 1982. Borgerkrigen
raser og Falklandskrigen
er lige brudt ud.
Kriminalassistent Duffy finder
en mands torso i en gammel
kuffert, og mordet viser sig at
være en del af en international
affære, som involverer FBI og
det engelske efterretningsvæsen.

hidkaldes til en universitetsby
i Pyrenæerne. En lærer findes
brutalt dræbt i sit hjem, og
noget synes at pege mod en
seriemorder fra en tidligere
sag.

Winslow, Don
Styrken
HarperCollins Nordic, 2018. 478 s

Engberg, Katrine
Glasvinge
People'sPress, 2018. 354 s

Denny Malone leder en specialenhed på fire i New Yorks
politi. De er på de godes og de
svages side, men bliver alligevel mere og mere korrupte.

Politiassistent Jeppe Kørner
skal opklare et uhyggeligt
mord på en sosu-assistent,
hvis lig er blevet anbragt i
et springvang på Strøget i
København. Men flere mord
følger, og pludselig er hans
barslende partner, Anette
Werner, også i livsfare.

Dansk spænding

Gammelgaard Madsen, Inger
Blå iris
Farfalla, 2018. 390 s

Marsons, Angela
Tavse skrig
Jentas, 2018. 360 s

Teenageren Iris findes myrdet
og skamferet, flere måneder
efter hun forsvandt sporløst.
Politikommisær Rolando
Benito skal opklare mordet
men er pludseligt personligt
involveret i opklaringen.

En Kim Stone krimi

Fem mennesker myrder et
barn og indgår en hemmelig
pagt. Ti år senere myrdes de
en efter en, imens en arkæologisk udgravning afslører nedgravede knogler ved et gammelt børnehjem. Kommissær
Kim Stone vikles ind i opklaringsarbejdet.

Minier, Bernard
Cirklen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 591 s

Silva, Daniel
Spionernes hus
HarperCollins, 2018. 461 s

Gabriel Allon er leder af den
hemmelige israelske organisation kaldet "Tjenesten",
men da Europa rammes af en
række brutale terrorangreb,
er han atter at finde i felten.
Manden bag angrebene er den
berygtede IS-leder Saladin, og
et kapløb med tiden går igang
for at forhindre det næste
angreb.

Blom, Mogens
Enken fra Kiev
Lindhardt og Ringhof, 2018. 327 s

Maiken Tarp er på det rigtige
sted på det rigtige tidspunkt:
Hun bliver vidne til et mord
på en kvinde, et mord hun
desværre ikke kan forhindre,
men hun kommer på sporet
af drabsmanden og på en
højspændt og international
politisk konflikt.

Hemmeligheder og fortidens
fortielser myldrer frem, da
kommissær Martin Servaz
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Hesseldahl, Morten
Masada
Modtryk, 2018. 316 s

Tre mennesker inddrages i jagten på det mystiske fænomen
"Masada". Er der sammenhænge til en dansk terrorcelle
og begivenheder for 25 år
siden?

Højgaard Rasmussen, Kim
Flammetræet
Skriveforlaget, 2018. 319 s

Nordisk spænding

Damhaug, Torkil
Glashjerte
Modtryk, 2018. 420 s

Danske Frank får tilbudt et job
som direktør på en bilfabrik i
det korrupte Nigeria, efter at
den forrige direktør er blevet
dræbt i en bilulykke. Det bliver
et farligt opgør med stærke
kræfter.

Theils, Lone
Heksedrengen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 270 s
Krimiserien med: Nora Sand ; 3

Journalisten Nora Sand indvikles i en uhyggelig sag om
en professor, som myrdes på
bestialsk vis og kidnapningen
af en lille dreng. Er der en
sammenhæng imellem de to
sager? Kan Nora finde drengen
inden det er for sent?

Thorsteinsson, Tommy
Ensom ulv
Forfatterskabet.dk, 2017. 328 s

En ung kvinde bliver myrdet
på brutal vis under en Rihanna
koncert i København og drabsefterforsker Anna Blaafalk
får sin sag for, da København
samtidig udsættes for terrorangreb.

En 16-årig muslimsk pige bliver
myrdet. Mikkel er hendes fætter og bliver mistænkt af politiet. Den tidligere drabsdømte
advokatkonsulent, Rivers, og
Mikkels nye kæreste, Inga,
prøver at opklare mordet, så
Mikkel kan løslades.

en gammel drabssag, hvor
den forkerte blev dømt. Kan
sagerne også forbindes til en
aktuel kidnapningssag?

Ericson, Pernilla
Jeg finder dig
HarperCollins Nordic, 2018. 347 s

Bengtsdotter, Lina
Annabelle
People'sPress, 2018. 310 s

Erlagruppen, 2. bog

En 17 årig pige forsvinder,
og Charlie må gense den
fødeby, hun har gjort alt for at
glemme.

Richard Falke er under politibeskyttelse, da han med sine
insideroplysninger kan fælde
den mest kriminelle mand i
Sverige. Imidlertid er der en
forræder indenfor politiets
egne rækker, og en lejemorder har fået til opgave at gøre
Richard tavs.

Bonnier, Jonas
Helikopterkuppet
Gyldendal, 2018. 447 s

Fire røvere har i detaljer
udtænkt et spektakulært
røveri mod et værdidepot i
Stockholm. Politiet har fået et
tip, men står alligevel magtesløse 24. september 2009, hvor
røverne gennemfører kuppet.

Holt, Anne
I støv og aske
Gyldendal, 2018. 369 s
En Hanne Wilhelmsen-krimi

Makkerparret Hanne
Wilhelmsen og Henrik Holme
har hver for sig blikket rettet mod dels et drab der er
kamufleret som selvmord, dels
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Johnsrud, Ingar
Kalypso
Gyldendal, 2018. 465 s
Beier-trilogien, bog 2

I en villa på den mondæne
Bygdøy udenfor Oslo findes
en mand dræbt. Hvem er han,
og hvor er villaens indehaver
blevet af? Fredrik Beier og
hans kvindelige kollega, Kafa
Iqbal, stilles overfor en gåde
med tråde tilbage til grænseområdet mellem Norge
og Sovjetunionen under den
kolde krig.

Lapidus, Jens
Top dog
Modtryk, 2018. 439 s

Schulman, Ninni
Velkommen hjem
People'sPress, 2018. 527 s

Biografier
& erindringer

Advokaten Emelie bliver
opsøgt af en kvinde, som vil
afsløre bagmændene bag en
omfattende sag om misbrug
af unge piger. Snart er kvinden
død, og Emelie og Teddy kæmper for deres liv.

Journalist Magdalena Hansson
tager modvilligt til genforeningsfest med sin gamle klasse. I forbindelse med festen
bliver to af deltagerne dræbt,
og sammen med politiet får
Magdalena sin sag for.

99.4 Bajer, Fredrik
Mortensøn, Ole
Fredrik og Matilde
Gad, 2018. 347 s

Kidde, Rune T.
Den store Rune T. Kidde bog
Alvilda, 2017. 232 s

I 1942 bliver Dusja (f. 1925)
tvangsforvist til en arbejdslejr
i Rostock, hvor hun møder
danske Erik (f. 1921). De forelsker sig og flygter i 1945 til
Danmark, hvor de bliver gift
og får to børn. Efter 11 år i
Danmark emigrerer familien
til Sovjetunionen, hvor de
lever fra 1956 til begyndelsen
af 1990'erne. Beretningen
bygger på deres dagbøger og
erindringer.

Uddrag fra Rune T. Kiddes
(1957-2013) omfattende produktion af især tegneserier,
men også gendigtede eventyr,
digte, romaner og korte fortællinger.

99.4 Kelly, Scott
Kelly, Scott
Ekspeditionen - et år i rummet
Don Max, 2018. 390 s

Biografi om ægteparret Fredrik
Bajer (1837-1922) og Matilde
Bajer (1840-1934), der kæmpede for fred og kvindesagen.

Tegneserier

Lilja Sigurðardóttir
Fælden
People's Press, 2018. 331 s

Sonja er mulddyr for et
islandsk narkokartel og flere
gange om måneden hilser hun
på tolderen Bragi i lufthavnen,
indtil den dag hvor hans henslumrende instinkt vågner og
han fatter mistanke til Sonjas
rejsemønster. Kan Sonja finde
en vej ud af fælden mens Bragi
ånder hende i nakken?

99.4 Carlsen, Dusja
Carlsen, Aksel V.
Kærlighed i krig og kaos
Frydenlund, 2018. 234 s

Nury, Fabien
Silas Corey
- Zarkoff testamentet

99.4 Byrne, Lorna
Byrne, Lorna
Englene er overalt
Borgen, 2018. 364 s

Faraos Cigarer, 2017. 63 s

Forfatteren (f. 1953) fortæller
om sit første møde med engle
som barn, mødet med ærkeenglen Gabriel, om kærlighed
og de glæder og sorger hun
har oplevet, og den hjælp og
opmuntring engle har givet i
den forbindelse.

2 bind

Detektiven Silas Corey hyres til
at finde arvingen til et korrupt
forretningsimperium. Jagten
tager ham dybt ind i hjertet af
Europa lige efter 1. verdenskrig. Fascismen lurer.
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Om astronaut Scott Kellys
(f. 1964) vej til det prestigefyldte job, hverdagen på ISSrumstationen under hans 340
dage lange tur i rummet og
et indblik i de tanker, overvejelser og afsavn han oplevede
under opholdet.

Fra virkelighedens
verden

99.4 Müller, Herta
Müller, Herta
Mit fædreland
var en æblekerne

32.61
Husted, Kristian
Vahid
Lindhardt & Ringhof, 2018. 427 s

Gyldendal, 2018. 218 s

Den rumænskfødte forfatter
Herta Müller (f. 1953) fortæller i en samtale med Angelika
Klammer om hvad der fik
hende til at blive forfatter,
om barndommen i Rumænien
og om hvad sikkerhedstjenesten Securitate gjorde mod
hende før hun forlod landet
inden murens fald. Og om
Nobelprisen i litteratur som
hun modtog i 2009.

99.4 Obama, Barack
Souza, Pete
Obama i nærbillede
Gyldendal, 2018. 349 s

Dramatikeren Kristian Husted
(f. 1976) gav sig i 2015 ud for
at være en iransk forfatter,
Vahid Evazi, på flugt. Han stillede sig i kø blandt tusindvis af
flygtninge på Lesbos og rejste
derefter op gennem Europa
ad Balkan-ruten og ind i det
danske asylsystem.

99.4 Zornig Andersen, Lisbeth
Zornig Andersen, Lisbeth
Zornig - fra vred til voksen
Gyldendal, 2018. 224 s

I dagbogsnotater fra perioden
op mod sin 50-års fødselsdag beskriver Lisbeth Zornig
Andersen (f. 1968), hvordan
hendes voksenliv stadig i dag
er gennemsyret af senfølger
fra opvæksten der var præget
af seksuelt misbrug, fattigdom
og forældrenes alkoholisme.

34.31
Brix, Helle Merete
Blandt kolibrier
og kalasjnikover
DreamLitt, 2018. 375 s

På baggrund af de senere
års terrorangreb, bl.a. i
Frankrig, Norge og Danmark,
fokuseres der på terrorens
langtidskonsekvenser for ofre,
overlevende og pårørende.
Fremstillingen er formet som
en mosaik af tekster, interviews og essays fra nøglepersoner.

En billedbiografi om Barack
Obamas (f. 1961) 8 år i det
amerikanske præsidentembede i perioden 2009-2017.
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34.31
Strand, Frederik
Jagten på morderne
stopper aldrig
Lindhardt og Ringhof, 2018. 478 s

Dokumenterer en række
store kriminalsager, fx
"Amagermanden" eller
"Bombemanden fra
Gladsaxe", som blev genåbnet
og opklaret efter at der kom
nye spor eller nye efterforskningsmetoder.

99.4 Hansson, Magnus
Hansson, Magnus
Altid fremad
Politiken, 2018. 243 s

Jægersoldaten Magnus
Hansson (f. 1986) fortæller
om et turbulent liv, fyldt med
op- og nedture. Efter fire
udsendelser til Afghanistan
med flere traumatiske nærdødsoplevelser, betaler han
en høj pris i form af en PTSDdiagnose. Depression og selvmordstanker følger, inden han
når at bremse nedturen og
bygge sig selv op på ny.

99.4 Hauervig, Erik
Panseren & tøsen
Skriveforlaget, 2018. 221 s

Tidligere politibetjent Erik
Hauervig, der har hjulpet prostituerede kvinder, og Marlene
Simoni, der er tidligere prostitueret, giver et indblik i deres
arbejdsliv og debatterer et
forbud mod købesex.

Tro & tanker

30.13
Pahuus, Hanne
Samtaler om eksistensen
Aalborg Universitetsforlag, 2017.
111 s

04.6
Wung-Sung, Jesper
I am here & andre essays
Fugl, 2017. 118 s

Med udgangspunkt i teologen
Paul Tillichs og filosoffens
Martin Bubers tænkning gives
anvisning på, hvordan man
som professionel kan føre
samtaler om eksistentielle forhold. Med eksempler.

14 udvalgte essays, artikler,
klummer og kronikker om vidt
forskellige emner skrevet i
perioden 1993-2017 og udgivet
i vidt forskellige sammenhænge.
29.7
Storhaug, Hege
Islam - den ellevte landeplage
Document, 2017. 449 s

13.17
Guldin, Mai-Britt
Sorg
Aarhus Universitetsforlag, 2017.
60 s

Forfatteren opfatter islam
som en totalitær politisk
ideologi og beskriver en civilisationskamp mellem Vesten
og islam. Argumentationen
underbygges med rejsereportager og cases fra Pakistan,
London, Marseille, Malmø og
Norge. Bogen ser på islams
udvikling og har tekstlæsninger af Koranen, med nedslag
i emner som bl.a. jihad, kvinders status, jøder og sharia.

Tænkepauser, 55

Om at give sorgen en plads
i livet.

99.4 Thordis Elva
Rejsen mod tilgivelse
Straarup & Co., 2018. 307 s

Islandske Thordis bliver som
16-årig voldtaget af australieren Tom. Mange år efter
begynder de en mailkorrespondance og ender med
at tage til Sydafrika sammen
for at finde forsoning og tilgivelse.

26
Laugesen, Anders
Hvorfor kaster Luther
skygger på folkekirken?
Eksistensen, 2017. 74 s
Reformationsserien

Forfatteren giver bud på hvilke dele af den reformatoriske
arv, som i dag skygger for nye
formuleringer om tro og hvilke
udfordringer, en ny reformation byder på.
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99.4 Løgstrup, K. E.
Andersen, Svend
Løgstrup & Luther
Klim, 2017. 160 s
Løgstrup biblioteket

På baggrund af K.E. Løgstrups
(1905-1981) efterladte papirer
tegner forfatteren et billede af
K.E. Løgstrup som en luthersk
tænker. Hans læsninger
af Martin Luther ses bl.a. i
hans menneskesyn, guds- og
skabelsestanken samt selve
forståelsen af det kristne
budskab, men frem for alt i
etikken.

Samfund & politik

havde magten, og at dette vil
skabe yderligere kaos.

30.11
Taplin, Jonathan
Move fast and break things
Politiken, 2018. 254 s

60.136
Ullmann, Line
10 effektive arbejdsvaner
Frydenlund, 2018. 205 s

Debatbog om de nye store
digitale virksomheders dominans og monopol på verdensmarkederne.

Guide til at holde styr på det
hele, bruge tiden klogt og nå
mere af det, der er vigtigt for
dig, i dit arbejdsliv.

30.172
Bjørgulf Antonsen, Iben
Danske kvinder i Mellemøsten
Trykværket, 2017. 247 s
30.11
Schwab, Klaus
Den fjerde industrielle
revolution
Gyldendal Business, 2018. 190 s

De nye teknologier, der er en
del af den fjerde industrielle
revolution, er designet til at
forbedre vores liv, men medfører også udfordringer og
potentielle risikoelementer.
Forfatteren forsøger i denne
bog at skitsere hvordan vi i
fællesskab kan forme denne
revolution, så vi skaber en
fremtid hvor innovation og
teknologi gavner alle.

Job & ledelse

Personlig udvikling
& psykologi

Otte danske kvinder beretter
om, hvordan det er at være
dansk kvinde i Mellemøsten,
om deres baggrund for at forlade Danmark og om at integrere sig i en fremmed verden.
Desuden vendes den politiske/
historiske udvikling og kvinders generelle vilkår.

99.4 Dich, Jørgen S.
Hardis, Arne
Den kætterske socialdemokrat
Gyldendal, 2018. 270 s

Politisk biografi om Jørgen
Dichs (1901-1975) liv og den
betydning hans tanker om
samfundet havde i 1970'ernes
Danmark, særligt hans berømte og berygtede debat bog
"Den herskende klasse".

98.15
Luizard, Pierre-Jean
IS-fælden
Bobo, 2017. 181 s

Analyse af de politiske forhold
i Mellemøsten, som lå til grund
for Islamisk Stats opståen, og
af IS' strategier og årsagerne
til deres succes. Forfatteren
påviser, hvorledes der mangler en langsigtet plan for de
områder, hvor IS tidligere

15.2
Van Praagh, James
Størst af alt er kærligheden
Borgen, 2017. 210 s

Om nødvendigheden af at
lukke kærligheden ind for at
opleve universets ubegrænsede kreative kraft og skabe sig
et bedre liv. Med forfatterens
beretninger om sine personlige oplevelser og anekdoter
fra virkeligheden.

61.36
Glumby, Lajla
Alt er lige, som det skal være
Life Journey Institute, 2017. 90 s

Introduktion til de gavnlige
effekter af meditation, og
meditationsøvelser med forklaringer.
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Mest for kvinder

Børn & pædagogik

30.175
Mor
Narration Publication, 2017. 170 s

13.15
Jeg er klar!
Dafolo, 2018. 75 s

En antologi om moderskab.

Indføring i at styrke børns
sprog og tidlige erfaringer
med at lege med skriftsprog
og støtte deres forudsætninger for læsning og skrivning
på en legende og sjov måde.

30.175
Daugaard Jensen, Dorte
Stedmoderskab
BoD, 2017. 203 s

37.2
Dahlgaard, Mads
Det glade barn
Lykke, 2018. 129 s

46.74 Ilimanaq
Saxgren, Henrik
Bag en mur af is
Milik, 2017. 170 s

En børneopdragelsesmetode opmærksomhed ved at lytte.

Portræt af bygden Ilimanaq
ved Isfjordens udmunding
i Diskobugten. Fotografen
Henrik Saxgren har besøgt
området på alle årstider og
fotograferet det daglige liv i
bygden, været med på rensdyrjagt og sommerfiskeri efter
ørreder.

Rejser & oplevelser
46.4 Vejle Ådal
Vejle Ådal
Byhistorisk Forlag, 2017. 384 s

Om familiemønstre i sammenbragte familier og på de
forventninger samfundet har
til stedmødre, og som stedmødre også har til sig selv og
deres rolle.

Historie, natur, mennesker,
kultur.

33.21
Christiansen, Helle
Få mod på at investere selv
Make Sense, 2018. 168 s

Selvhjælpsbog til kvinder der
har lyst og mod til at investere
og tage hånd om deres økonomi. Om hvordan man handler med aktier, sammensætter
en aktieportefølje og skelner
mellem aktiv og passiv formuepleje. Indeholder desuden
øvelser samt eksempler på
aktieanalyser.

48
Alt godt fra Havana
Havana, 2017. 343 s

30.175
Buttenschøn, Cana
40 uger efter
People'sPress, 2017. 176 s

Gode råd, vejledning, opbakning og personlige anekdoter
om babyens trivsel og ernæring, søvnrytmer og søvnmangel, enorm lykke og stor usikkerhed, parforhold og en krop
der ikke ligner sig selv.

46.4 Vordingborg
Villadsen, Ole
Præstø, Stege og Vordingborg
Frydenlund, 2018. 159 s

Mellem Knudshoved Odde og
Møns Klint.
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Gennem fortælling, mailkorrespondencer og samtaler gengives anden halvdel af jordomsejlingen fra Tahiti i det sydlige
Stillehav til København, og de
refleksioner der gøres undervejs.

Natur & dyr

63.69
Birlie, Vivian
Tryg og tilfreds
Gyldendal, 2017. 130 s

64.1
Turner, Kate
Nej tak til madspild
Bolden, 2018. 71 s

Beskrivelse af hvordan man
selv med tryk i punkter kan
hjælpe sin hund, når den har
smerter, ubehag og problemer
- inklusive adfærdsproblemer.
Med illustrationer der angiver
punkternes beliggenhed.

Der gives tricks til at mindske
madspil i form af grundopskrifter på f.eks. risotto, madmuffins eller grønsagstærter,
der piftes op med rester fra
køleskabet. Desuden med guides f.eks. til genoplivning af
trætte grønsager eller til at få
en stor søndagsmiddag til at
strække hele ugen.

Hus & have
58.881
Quetting, Michael
Gåsefar
Lindhardt og Ringhof, 2018. 205 s

I forbindelse med et forskningsprojekt skal forfatteren
træne syv gæs til at følge efter
hans fly. Men gæssene kommer også ind på livet af ham,
og han får øjnene op for de
vigtige ting i livet.

63.61
Wilde, Heike
Lær at give din hest klare
signaler
Heike Wilde, 2017. 183 s

Guide i hestekommunikation
- med gode tips og råd til alle
som har med heste at gøre.

63.5
Rothmann, Birgit
Den spiselige permahave
Muusmann, 2017. 329 s

Introduktion til de grundlæggende principper for nordisk
permakultur og gennemgang
af hele designprocessen med
detaljerede oplysninger om
planter, vand, mad, dyr samt
strukturer til brug for planlægning af haven.

64.15
Green kitchen derhjemme
Politiken, 2017. 251 s

Sund vegatarmad til hele
familien.

64.15
Hemmingsen, Susan
Kødfrie dage
mellemgaard, 2018. 192 s

Vegetarkogebog med præsentation af en række urter og
deres brug i madlavning samt
til medicinsk brug. Kogebogen
indeholder desuden opskrifter
på nemme hverdagsretter, der
er lige til at gå til og beskriver
samtidig udvalgte grøntsagers
egenskaber og indhold af vitaminer og mineraler.

64.15
Karstad, Mikkel
Evergreen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 295 s
64.14
Tønnes Jensen, Charlotte
Den store Low FODMAP
kogebog

Mad & opskrifter

Muusmann, 2017. 346 s

64.1
Morgenmad
Muusmann, 2018. 169 s

Indledes med en introduktion
til Low FODMAP-diæten, dens
basisfødevarer og tilberedningsmetoder. Herudover ca.
200 opskrifter.

Spis dagen godt i gang.
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Opskrifter på retter med grønsager.

64.15
Vegetarisk junkfood
Turbine, 2017. 121 s

Sundhed
& behandling

egne positive tanker. Over
100 personer tilsluttede sig og
delte deres tanker, og det er
der kommet denne citatbog
ud af.

Bogen gennemgår vegetariske
og veganske opskrifter på
brunch- og frokostretter, tilbehør og desserter, baseret på
lokalt producerede råvarer.

Kost & ernæring

64.17
Pugliese, Sandra
Essentielle olier i mad og
drikke
Muusmann, 2018. 168 s

Om hvordan essentielle olier
kan bruges i madlavning samt
hvad disse kan gøre for vores
helbred, både fysisk og psykisk.

64.19
Lorang, Louisa
Juice deluxe
Lindhardt og Ringhof, 2017. 165 s

Over 50 opskrifter på juicer,
blends og bowls uden tilsat
sukker og mejeriprodukter.

66.83
Diamant, Iben
Gin
Rosinante, 2017. 221 s

Historie, opskrifter, ginkartotek.

61.549
Grayson, Henry
Helbred dig selv indefra
Borgen, 2018. 265 s

61.541
Mosley, Michael
Sund mad til kloge tarme
Politiken, 2017. 279 s

Bogens første del giver en
grundig indføring i tarmens
mangfoldighed af bakterier
og den rolle, de spiller for helbred, humør og trivsel. Anden
del indeholder en lang række
tarmvenlige opskrifter på morgenmad, frokost, aftensmad
og snack, samt madplaner og
en fødevare- og symptomdagbog.

64.1
Luff Gottfredsen, Yvonne
Undgå madspild og tryl med
dine rester

Med udgangspunkt i et holistisk verdensbillede gives
forklaring på og anvisninger
til hvordan man ved bearbejdninger af traumer og negative overbevisninger selv kan
holde sig sund og rask.

61.38
Holm, Mette
Dronningeføde
Muusmann, 2018. 120 s

Guide til at tage hånd om sig
selv, hvis maden fylder for
negativt i ens liv. Om hvordan
man gør op med skammen,
arbejder med sine skyggesider, og lærer at at blive ven
med sin krop.

61.606
Positivt budskab om kræft
Morten Starup, 2017. 144 s

Morten Starup (f. 1988) fik i
2009 konstateret kræft i hjernen. Efter at han var helbredt
tog han de sociale medier i
brug og under #positivtbudskabomkræft spredte han sine
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Luff, 2017. 190 s

Lev billigere, sundere og få
overskud til mere.

64.14
Den praktiske diabetesbog
Legind, 2018. 155 s

Kost- og motionsprogram
mod type-2-diabetes.

64.14
Probiotika & præbiotika
Muusmann, 2018. 192 s

Om hvordan man understøtter
sine tarmbakterier ved at spise
sund kost, blandt andet i form
af fermenterede fødevarer.

gram. Mange af mønstrene er
geometriske, men der er også
planter, dyr og andet. Med
opskrifter på luffer, huer, halsrør og trøjer.

64.65
Hubert, Margaret
De bedste bedstemorfirkanter
Turbine, 2018. 208 s

Tidløse teknikker & nye ideer
til at hækle firkant for firkant.

64.65
Leapman, Melissa
Hæklerens uundværlige
mønstersamling

Sy & strik
64.64
Danielsen, Annette
Noahs ark
Kristensen & Ko, 2018. 87 s

14 strikkeopskrifter på tøj til
små piger og drenge med
inspiration fra syv vilde dyr.

Turbine, 2017. 176 s

Hæklemønstre og -teknik
til både begyndere og viderekomne. Alle mønstre er
beskrevet med tekst og med
et billede og et diagram.

64.64
Rytter, Thea
Ingen strikkedarer
People'sPress, 2018. 159 s

200 strikkemønstre illustreret
med farvefoto og mønsterdia-

64.66
Briscoe, Susan
Sashiko broderi
Turbine, 2018. 128 s

Grundbog i den japanske broderiteknik sashiko med over
100 forskellige sting, mønstre
og vejledninger.

79.32
Hoshi, Mitsuki
Hæklede søde dyr
Legind, 2018. 91 s

Opskrifter på 11 hæklede dyr,
bl.a. panda, gris, pingvin og
skildpadde. Grundidéen til alle
dyrene er den samme, så man
ud fra kroppen til det første
dyr, kan udbygge med de
resterende dyr.

15 strikkeopskrifter på børnetøj i str. 1-10 år med flere
variationer, så der er til alle
sværhedsgrader. Desuden er
der opskrifter på det strikkede
tilbehør såsom elefanthuer,
vanter og sokker.

64.64
Rangel, Andrea
Moderne flerfarvestrik
Turbine, 2017. 164 s

materialer samt de hækleteknikker og diagrammer, der
anvendes i bogen.

Hobby & fritid

64.64
West, Stephen
Sjaler
Turbine, 2018. 151 s

64.65
Perkins, Amanda
Hæklede tæpper & plaider
Legind, 2018. 123 s

30.1751
Bachmann, Maria
Dating på nettet med Tinder
Libris, 2017. 95 s

Strikkebog med 13 opskrifter
på farverige sjaler og tørklæder til mænd og kvinder.

10 opskrifter på hæklede tæpper og plaider med en grundig
introduktion til farvevalg,

Kom godt i gang med Tinder.
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Sport

problem får både forklaret en
årsag og en løsning.

79.78
Viktors verden
Viktor Axelsen, 2017. 81 s

Badmintonstjernen Viktor
Axelsen (f. 1994) fortæller om
sine største øjeblikke på badmintonbanen.

Kunst & musik
33.21
Fredbo-Nielsen, Louise
Sæt kursen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 237 s

Gode råd til hvordan du lærer
at tage hånd om din egen økonomi og komme tættere på
økonomisk frihed. Forfatteren
kommer rundt om relevante
aspekter ved investering for
begyndere lige fra psykologiske mekanismer til de praktiske facts, som hvordan man
åbner et depot og køber sine
første aktier.

62.624
Rudfeld, Henrik
Jagtriflen
Danmarks Jægerforbund, 2017.
208 s

70.96
Bonde, Lisbeth
Dansk kunst i 10'erne
Gyldendal, 2017. 319 s

Portrætter af 40 udvalgte
danske kunstnere, der har
præget den danske kunstscene i 10'erne. Hvert portræt
indeholder en præsentation
og analyse af udvalgte værker,
en beskrivelse af kunstnerens
arbejdsmetoder, farvefotos og
omtale af, hvordan værkerne
er blevet modtaget.

72 Kørner, John
Kørner, John
John Kørner
Roulette Russe, 2017. 278 s

Bog om jagt med riflen som
våben.

70.86
Fonsmark, Anne-Birgitte
Dansk kunst på Ordrupgaard
Ordrupgaard, 2017. 158 s

78.25
Pour, Nima
Musikstreaming med Spotify
Libris, 2017. 93 s

Introduktion til den danske
malerisamling på Ordrupgaard
kunstmuseum og grundlæggeren etatsråd Wilhelm Hansen
(1868-1936).

Kom godt i gang med Spotify.
66.84
Myers, Erik Lars
Håndbryggerens håndbog
Turbine, 2018. 224 s

Om kunstneren John Kørners
(f. 1967) liv, værker og
udtryksformer. Med interview
med Kørner selv og analyse af
udvalgte værker.

74.96
Thing, Morten
De danske vittighedsblades
historie
Nemos Bibliotek, 2017. 538 s

En kulturhistorisk og kronologisk gennemgang af de danske vittighedsblades historie
fra 1840 til 1925.

Opslagsværk der beskriver
de 100 mest almindelige problemer, der kan opstå ved
hjemmebrygning af øl. Hvert
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99.4 Bizet, Georges
Wenzel Andreasen, Mogens
Georges Bizet - "Carmens" far
Olufsen, 2017. 119 s

Biografi om den franske
komponist Georges Bizet
(1838-1875). Om hans liv fra
barndom til hans tidlige død
og hans værker fra den meget
populære opera "Carmen" til
det mere ukendte.

Historie

95.5
Mentz, Søren
Den islandske revolution
Aarhus Universitetsforlag, 2018.
100 s

91.25
Veyne, Paul
Palmyra
Bobo, 2017. 134 s

Om båndet mellem Island og
Danmark og om, hvilke kræfter der skilte rigsfællesskabet
i 1944.

Fortæller om det, man ved om
livet i Palmyra i Syrien på baggrund af arkæologiske fund.
Om byens historie og store
betydning i Romerriget, som
den var en del af. Her mødtes
mange kulturer og religioner,
der levede sammen i fredelig
samdrægtighed.

Om modstandsgruppen
Helsingør Syklub, der i 19431944 spillede en afgørende rolle i at opretholde forbindelsen
mellem det besatte Danmark
og det frie Sverige ved daglige
transporter over sundet med
kurérpost, modstandsfolk og
flygtninge.

Historisk Samfund for
Sønderjylland, 2017. 69 s

Lindhardt og Ringhof, 2017. 213 s

Helge Milos (f. 1927) beretning
om sit liv, og hvordan det har
været præget af hans engagement i Churchillklubben under
2. verdenskrig.

96.71
The Elsinore Sewing Club
Fantastiske Forællinger, 2017. 146 s

91.91
Den sorte dag ved Moulin
- 6. juni 1915

99.4 Munch, Edvard
Knausgård, Karl Ove
Så megen længsel
på så lille en flade

99.4 Milo, Helge
Nogen måtte gøre noget
Skriveforlaget, 2017. 207 s

Om slaget den 6. juni 1915
under 1. verdenskrig da franske tropper angreb det tyske
Füsilier-Regiment nr. 86,
hvorved mange nordslevigske,
herunder mange sønderjyske,
soldater mistede livet.

98.28
Dahl, Holger
Pandaeffekten
People'sPress, 2018. 264 s

Ved et besøg i Edvard Munchs
(1863-1944) hjem samt analyser af en række af de mindre
kendte billeder søger Karl
Ove Knausgaard (f. 1968) at
komme tættere på kernen i
Munchs kunst.

Forfatteren følger sporet af
den kinesiske revolutions "lange march", fra den rige østkyst og ind i det gamle Kina,
ind i landets historie, litteratur
og mulige fremtid.
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99.4 Pomsel, Brunhilde
Pomsel, Brunhilde
Et tysk liv
People'sPress, 2017. 216 s

Biografi om Goebbels sekretær, Brunhilde Pomsel (19112017), i Propagandaministeriet
under 2. verdenskrig. Hun
fortæller, hvordan hun tilfældigt kom ind i magtens
centrum i det nazistiske styre
som Goebbels' sekretær, og
hvordan hun lukkede øjnene
for det onde, hun selv var en
del af.

Apple & windows

FILM

hans liv for altid. Kan Kristian
se fortidens spøgelser i øjnene, eller vender han familien
ryggen endnu en gang?

Nordiske film

Udenlandske film
The big sick
Scanbox Entertainment
Denmark, 2018. Dvd

19.6393
Langborg-Hansen, Kristian
Få mere ud af Twitter
Libris, 2017. 93 s

Lær Twitter at kende.

62.398
Tips & tricks til streaming
Libris, 2017. 94 s

Film, serier, live-tv, sport.

65.3
Arbejd smartere med Office
365
Libris, 2017. 93 s

Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, OneNote, Skype.

Pakistansk fødte Kumail arbejder som stand-up komiker
på en bar i Chicago, da han
møder den hvide livlige studerende Emily. Deres forhold
udvikler sig, men Kumail er
under pres fra sin familie, der
ønsker ham gift med en pakistansk kvinde.

Aldrig mere i morgen
Nordisk film, 2018. Dvd

Da den ældre berømte, stærkt
selvoptagne kunstmaler
Thorvald Mors dør, tager en
engel ham med rundt til hans
nærmeste for at se deres reaktioner på hans død. Chokeret
må han tage sit liv op til revision.

Blade Runner 2049
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018.
Blu-ray

Vi er i år 2049 i Californien.
Betjent KD6-3.7 er en blade
runner - en person der jagter og dræber replikanter/
androider. Han er på jagt efter
en replikant. På replikantens
grund finder han en kiste fyldt
med knogler. Et lig er gemt
væk.

Mens vi lever
SF-Film, 2018. Dvd

Kristian har lagt sin barndomsby bag sig og lever som
lykkelig, nyforlovet fisker i
Nordjylland, da fortiden pludselig banker på døren. Kristian
må vende hjem, men hjemme
venter godt begravede følelser og en ulykke, der ændrede
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Brawl in cell block 99
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2018. Dvd

Bradley lever som narkokurer. Men det går helt galt og
Bradley ender bag tremmer.
For at gøre slemt slemmere,
så kidnappes Bardleys kone og
Bradley tvinges til at opsøge
en fange i fængslet, og dræbe
vedkommende, ellers vil
konen dø.

Crooked house
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2018. Dvd

Den unge privatdetektiv,
Charles, kontaktes af sin tidligere elskerinde, Sophie, der
ønsker at få opklaret giftmordet på sin rige, men hadede
bedstefar. Morderen skal
findes i den nærmeste familie,
der bor under samme tag på
et stort slot.

Detroit
SF Film, 2018. Dvd

Gensynet
41Shadows, 2017. Dvd

Under civile optøjer i Detroit
i 1967 belejrer det racistiske
politikorps 'Algiers Motel', da
skud høres derfra. En gruppe
afroamerikanere og to hvide
piger udsættes herefter for
vold, ydmygelser og det der er
værre, i jagten på en tilståelse.

Claire er jordemoder, haveelsker og temmelig reserveret.
Beatrice er farverig, lystløgner
og livsnyder. Umiddelbart har
de to kvinder intet tilfælles
og Claire kæmper for at holde
Beatrice ude af sit liv, men
Beatrice er vedholdende og
Claire åbner sig mod verden
omkring sig, kærligheden og
sin egen livslyst.

Mother!
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. Dvd

1988-89. Ondskaben er løs i
lillebyen Derry i Maine, USA.
En ondskab, der tager form
af dræberklovnen Pennywise.
Det er nu op til en lille gruppe
børn at stoppe klovnen og
redde dem selv og byen.

I et gammelt hus på landet bor
et par. En dag får de besøg af
en mystisk mand. Dagen efter
dukker den mystiske mands
kone op, og snart dukker det
mystiske pars to mystiske sønner op. Der er noget galt i den
ellers idylliske have.

Logan Lucky
Scanbox Entertainment
Denmark, 2018. Dvd

De to Logan-brødre, Jimmy og
Clyde, har det svært. Jimmy,
der halter på det ene ben, er
lige blevet fyret og Clyde, der
mangler nederste del af den
ene arm, har et trist arbejde
på en bar. Så de begynder at
planlægge et spektakulært
kup på en racebane.

The foreigner
SF-Film, 2018. Dvd

Et brutalt terrorangreb i
London tager livet af restauratøren Quangs datter. Han
beslutter sig for at finde gerningsmændene og starter på
en intens nådesløs jagt, som
leder til kamp mod gamle IRAfolk og afslører dobbeltspil i
det politiske system.

It
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2017. Dvd

The hitman's bodyguard
Noble Entertainment, 2017. Dvd

The man with the iron heart
SF-Film, 2018. Dvd

En brutal diktator sidder anklaget i Haag for folkemord. Men
hovedvidnet er en lejemorder,
som skal transporteres fra
England til Haag på 24 timer,
så en legendariske bodyguard
tilkaldes.

Prag, 1942. De tjekkiske modstandsfolk planlægger et
attentat på selveste Reinhard
Heydrich, en af Hitlers vigtigste kommandanter. I flashbacksekvenser lærer vi både
Heydrich og modstandsfolkene bedre at kende.
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Snemanden
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Kommisær Harry Hole sættes
på en sag om en seriemorder, der går efter kvinder
med børn. Sammen med den
kvikke politiaspirant Katrine,
forbinder de mordene med
en række gamle uopklarede
sager, hvor gerningsmanden
efterlod en blodig snemand
som sit makabre visitkort.

Vores vingård i Bourgogne
SF Film, 2018. Dvd

SPIL

Kingdom come - deliverance
Deep Silver, 2018. Xbox One

Efter ti år vender Jean tilbage
til sin hjemegn. Faderen ligger
for døden og familiens vingård
trues økonomisk. Sammen
med sine to yngre søskende
forsøger Jean at få styr på
sagerne. Svære valg skal træffes mellem de idylliske vinranker i smukke Bourgogne.

The binding of Isaac
- afterbirth+

Rollespil. Sandkassespil.
Smedesønnen Henry overlever et brutalt angreb på sin
landsby. Nu må han finde sin
plads i verden, og måske finde
sin hævn undervejs.

Headup Games, 2017. PS4

Shooter. ShooIsaacs mor har
hørt Guds stemme, og nu vil
hun slå ham ihjel. Så Isaac må
flygte gennem kælderen, men
den er langt større end han
havde troet.
Final fantasy XV
Square Enix, 2018. PS4

Black hole
Soedesco, 2018. PS4

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

Platformspil. Hjælp! Vores
rumskib er strandet på en
ukendt planet i et sort hul i
universet og vi kan kun overleve, hvis du finder de lysende
helende kugler i indviklede
gange under og over jorden.
Det er svært, men heldigvis
har du besætningen til hjælp.
What happened to Monday
Scanbox Entertainment
Denmark, 2017. Dvd

Jorden er overbefolket og
der er alvorlig madmangel.
En nådesløs et-barns politik
betyder, at syv identiske tvillinger må leve i skjul. De har
navne efter ugedagene, og
kan tilbringe hver deres ugedag udenfor lejligheden. Men
en dag kommer Mandag ikke
hjem.

Dynasty warriors 9
Koei Tecmo Europe, 2018. PS4

Just dance 2018
Ubisoft, 2017. Xbox 360

Actionspil. Hack'n'slash. Her
kan du deltage i historiske
slag fra middelalderens Kina.
Vælg mellem 90 forskellige
generaler og krigsherrer i over
200 forskellige slag. De forskellige figurer har hver deres
unikke combo'er i de drabelige
sværdkampe.

Dansespil. Så er der igen nye
sange man kan danse til. Prøv
fx sommerhittet "Despacito"
og Ed Sheerans "Shape of
you".
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Monster hunter - World
CE Europe, 2018. PS4

Actionspil. RPG. Kæmp mod
drager og monstre i en fremmed fantasy-verden og saml
trofæer, som kan bruges til at
lave bedre våben og udstyr
med.

UFC 3
EA, 2018. PS4

Ultimate fighting-spil. Skab din
egen MMA-fighter og kæmp
dig til toppen af UFC-sporten.
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