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BØGER

Danske romaner

Baltzer, Lise
Mellemrum
Autenz, 2018. 83 s
Socialrådgiveren Jannie bliver 
kørt ned af 25-årige Sebastian. 
Mens Jannie gradvis genvin-
der bevidsthed og hukom-
melse i hospitalssengen, rejser 
Sebastian i sin detentionscelle 
tilbage i erindringen. De to 
spor mødes i et skæbnefæl-
lesskab, som rummer både 
forløsning og tilgivelse.

Bille, Johanne
Elastik
Gladiator, 2018. 184 s
En ung kvinde på kant med 
livet. Hun er ensom og føler 
lede ved tilværelsen, men 
allermest hader hun at være 
defineret af sin krop og sit 
køn.

Bjerre, Trine
Historien om en solnedgang 
Byens, 2018. 234 s 
To modne menneskers for-
elskelse på et feriehotel i 
Alperne får fatale følger for 
dem begge.

Dayem, Pernille Abd-el
June 
Gyldendal, 2018. 186 s 
Fragmentarisk roman om 
ensomme June. Mød hende 
som barn i 1990'erne i et nyt 
boligkompleks og som voksen 
på ferie alene et varmt ferie-
sted.

Faber, Peter
Så tilspørger jeg dig
mellemgaard, 2018. 191 s
En kriseroman fra nutidens 
Danmark. Ægteparret Bülow 
er ved at gå fallit med deres 
isenkræmmerforretning, som 
udviklingen forlængst har 
overhalet. Men kærligheden 
til hinanden har de dog intakt, 
og med den vælger de den 
ultimative løsning.

Gammelgaard, Per
Dør om dør
Jensen & Dalgaard, 2018. 178 s
I tilbageblik mindes Ernst 
Krumbach sit liv, mens han 
og de andre beboere i ejer-
foreningen jagter lykken og 
måske kærligheden.

Helle, Helle
de
Rosinante, 2018. 156 s
Lolland i 1980'erne, med en 
16-årig piges blik fortælles om 
hverdagen på gymnasiet og 
hjemme i lejligheden sammen 
med moren. Om alt det de kan 
dele, men også om morens 
sygdom og det, der ikke findes 
ord for.

Holm Pedersen, Simon
Arkadaş
Gyldendal, 2018. 222 s 
Den danske udviklingsstudent 
Lasse tvinges til at se sig selv 
og den politiske virkelighed i 
Tyrkiet i øjnene under sit stu-
dieophold i Istanbul.

Lundborg, Maria
Gennem en hinde af is 
Apuleius' Æsel, 2018. 298 s 
Anne har mistet kontakten til 
sin voksne søn og kastes ud i 
en krise der bringer hende til 
Indien og konfronterer hende 
med fortidens karrierevalg.

Skyggebjerg, Jacob
Hjælp
Gladiator, 2018. 282 s
Da Jacob Skyggebjerg (f. 1985) 
idømmes en behandlingsdom 
på fem år, starter et personligt 
mareridt og en kamp for at 
undslippe en, for ham, uret-
færdig afgørelse.
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Ørntoft, Theis
Solar 
Gyldendal, 2018. 299 s 
Roman om Theis der oplever 
en stadig større apati i et liv 
med Fitness World, GTA-spil, 
fodbold, parforhold og sex. 
Sygdom, hjemløshed og en rej-
se ned gennem Europa følger. 
I Portugal møder han Diago 
og Theis' liv nedsmelter i druk, 
stoffer og hallucinationer.

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.

Digte 

Juul, Pia
Forbi 
Asger Schnacks Forlag, 2018. 45 s
Digte og kortprosa om men-
neskets vilkår i en verden, som 
er ved at være forbi.

Tafdrup, Pia
Synet af lys
Gyldendal, 2018. 142 s 
Sanselige digte med fokus på 
syn og lys.

Nordiske romaner 

Christensen, Lars Saabye
Byens spor 
Grif, 2018. 442 s
Familien Kristoffersen og 
deres naboer og bekendte fra 
ejendommen Kirkeveien 127 
i Oslo bliver fulgt i efterkrigs-
årene 1948-1951. Det er en tid 
med håb og drømme, men 
også med sorg og modgang.

Einar Már Guðmundsson
Pasfotos
Lindhardt og Ringhof, 2018. 373 s
Halli, en islandsk digter med 
ungdommens mod, drager 
i 1970'erne til Norge for at 

tjene penge og se verden. Den 
byder på en broget skare af 
mennesker og deres fortæl-
linger og midt i al dette, kær-
ligheden.

Jääskeläinen, Pasi Ilmari
Den skinbarlige sandhed om 
Lumikkos litterære selskab 

Jensen & Dalgaard, 2018. 334 s 
Hvem er den sære bibliotekar 
og hvorfor ændres indholdet 
i bibliotekets bøger? Hvad 
sker der i litteraturselskabet 
og hvem er den forsvundne 
dreng, som alle tilsyneladende 
har glemt? Litteraturmagister 
Ella Milana støder på mange 
mysterier, som alle handler 
om litteraturens kraft og 
væsen.

Larsen, Britt Karin
Koldere mod natten 
Gyldendal, 2018. 422 s
Folket i Finnskogen, 7

I syvende og sidste bind i seri-
en om folket i Finnskogen, føl-
ger vi kvinden Turids liv. Hun 
er datter af Frida som blev 
gravid med en tysker under 2. 
verdenskrig. Turid vokser op 
uden en far men med kærlig-
hed fra oldeforældrene Nils 
og Elin.
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Udenlandske romaner

Ben Jelloun, Tahar
Lystægteskabet
Arvids, 2018. 220 s 
Efter en rejse tager marokka-
neren Amir den smukke sorte 
sengalesiske kvinde Nabou 
med sig hjem som hustru num-
mer to. I Marokko oplever 
hun og hendes efterkommere 
racisme og fremmedhad.

Bennett, Claire-Louise
Dam 
Turbine, 2018. 195 s
En ung kvinde har lejet et hus 
i udkanten af en irsk landsby. 
Her kan hverdagens observa-
tioner og tanker folde sig ud 
uden forstyrrende indgreb, 
mens hun passer hus, handler 
ind, laver mad og planlægger 
selskab.

Bracht, Mary Lynn
De bortførte piger 
Gad, 2018. 350 s 
Koreanske Hana bliver bort-
ført af en japansk soldat under 
2. verdenskrig og sendt til et 
militærbordel. Lillesøster Emi 
undslipper, men bliver offer 
på anden vis. I 2011 forsøger 
hun at finde Hana og forsone 
sig med deres skæbner.

Cantor, Jillian
Det glemte brev
Lindhardt og Ringhof, 2018. 
304 s

En yngre amerikansk kvinde 
lader i 1989 en frimærkeeks-
pert vurdere sin fars store 
frimærkesamling. Et usæd-
vanligt østrigsk frimærke fra 
2. Verdenskrig dukker op og 
viser sig at knytte familier 
sammen på tværs af lande-
grænser og gennem 50 år.

Connell, Evan S.
Mr. Bridge
Olga, 2018. 405 s 
Kansas City i 1930'erne. Mr 
Bridge bor med kone og børn 
i en dejlig forstad og livet går 
sin vante gang.

Erpenbeck, Jenny
Før sol går ned
Rosinante, 2018. 246 s 
På et bagtæppe af skelsæt-
tende begivenheder i det 
20. århundredes europæiske 
historie, bl.a. skueprocesserne 
i Moskva, antisemitismens 
fremmarch, hungersnød og 
Berlinmurens fald, fortælles 
fire forskellige versioner af en 
kvindes mulige liv.

Johnson, Plum
De efterlod os alt
Gad, 2018. 317 s
Forfatteren påtager sig let-
tet at rydde barndomshjem-
met efter moderens død i en 
høj alder. Huset med de 23 
værelser synes at være en 
uoverkommelig opgave, men 
langsomt tilføjer oprydningen 

nye elementer til forståelse 
af forældrenes liv og unikke 
historie.

Lakhous, Amara
Civilisationssammenstød over 
en elevator på piazza Vittorio

Palomar, 2018. 129 s
Beboerne i en ejendom i Rom 
fortæller hver deres "sand-
hed" om Amedeo, der er mis-
tænkt for mordet på en anden 
beboer. Gennem monologerne 
fortælles med humor om livet 
i det multietniske Rom.
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Ng, Celeste
Små påsatte brande
Hr. Ferdinand, 2018. 350 s
Mia er kunstner og rejser 
rundt med sin datter. En 
dag kommer hun til byen 
Shaker Heights, og slår sig 
ned. Her møder hun familien 
Richardson, og mødet bliver 
skelsættende for alle parter.

Ruiz Zafón, Carlos
Åndernes labyrint
Lindhardt og Ringhof, 2018. 917 s
De Glemte Bøgers Kirkegård

Den unge og smukke hem-
melige agent, Alicia Gris, 
efterforsker den spanske kul-
turministers forsvinden. Hun 
stikker hånden i en livsfarlig 
hvepserede, som viser sig at 
være tæt knyttet til Daniel 
Semperes familie og De glem-
te bøgers kirkegård.

Stuart, Keith
Mig og Sam
Cicero, 2018. 411 s 
Alex har svært ved at skabe 
en forbindelse til sin autistiske 
søn Sam, men alt det ændrer 
sig da Sam spiller Minecraft. 
Ved hjælp af spillet finder de 
en måde at knytte bånd og 
kommunikere med hinanden 
på en helt ny måde.

Taska, Ilmar
Pobeda 1946 
Jensen & Dalgaard, 2018. 307 s 
En splinterny Pobeda er i 1946 
den flotteste af alle biler for 
en 6-årig dreng. Desværre 
bliver hans fascination af bilen 
skæbnesvanger for hans fami-
lie i det sovjetisk annekterede 
Estland.

Wells, Benedict
Ud af ensomheden
Lindhardt og Ringhof, 2018. 247 s
Roman om tre søskende, som 
mister deres forældre i en 
trafikulykke og som på hver 
deres måde må kæmpe sig 
igennem tilværelsen for at 
komme overens med sorgen.

Winkler, Philipp 
Kampdag
People'sPress, 2018. 297 s
Heiko har to familier, den 
fraværende biologiske og 
fodbold-familien hvor det vir-
kelige sammenhold eksisterer. 
Det sker gennem en glødende 
opbakning til Hannover 96, 
hvor der uddeles organise-
rede "bøllebank" på holdets 
kampdage. Heiko stiger i 
kommandograderne samtidig 
med at hans rigtige familie 
krakelerer.

Mest for kvinder

Hellberg, Åsa
Sonja får en chance til
Saga, 2018. 408 s 
2. del af: Sonja sidste vilje

Med Sonjas aske fordelt i tre 
pudderdåser rejser hendes 
trofaste veninder verden 
rundt for at opfylde hendes 
sidste ønske.

Hutchins, Pamela Fagan
Paradis i Caribien? 
Palatium Books, 2018. 297 s
Det der ikke slår dig ihjel, #1

Den unge advokat, Katie 
Connell, flygter fra sig selv, 
en ulykkelig forelskelse og et 
usundt forhold til alkohol. På 
en caribisk ø finder hun både 
sin drøm, en vodoo-ånd og en 
mordsag.
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Kelk, Lindsey
Vi havde jo bare en pause
HarperCollins Nordic, 2018. 381 s 
Liv og Adam er på deres drøm-
merejse til Mexico. Mod alles 
forventning frier Adam ikke til 
Liv, men sætter i steder deres 
forhold på pause. Kan kær-
ligheden holde og hvad vil de 
med deres liv?

Riley, Lucinda
Perlesøsteren 
Cicero, 2018. 587 s
De syv søstre-serien, 4. bind

CeCes søgen efter sine bio-
logiske forældre fører hende 
til Australien, hvor historien 
om præstedatteren Kitty 
MacBride udfolder sig. Kitty 
bliver gift med den rige 
Andrew Mercer, som driver 
en stor perleindustri, men en 
tragedie ændrer alt.

Swatman, Clare
Før du forsvinder
Flamingo, 2018. 292 s 
Zoes mand Ed bliver dræbt, 
men Zoe får en chance til sam-
men med ham. Kan Zoe nå at 
ændre noget, så Ed alligevel 
ikke bliver dræbt? Kan hun få 
sagt og gjort det hun skulle, 
før han forsvinder?

Historiske romaner

Cameron, Claire
Den sidste neandertaler
Zara, 2018. 372 s 
Adskilt af årtusinder fortælles 
historien om to kvinders liv. 
En historie om at overleve, om 
forandring og samhørighed og 
om, hvad det vil sige at være 
et menneske.

Cornwell, Bernard
Flammebæreren 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 331 s
Det ser sort ud for 
Bebbanburgs retmæssige 
arving Uhtred, som hele sit 
krigerliv har levet for at gene-
robre borgen. Tronraneren 
har forskanset sig på borgen 
med sine mænd, og rundt om 
holder en større skotsk belej-
ringsstyrke til.

Iggulden, Conn
Flammesol 
Gyldendal, 2018. 405 s. 
Rosekrigene, 4. bog

Drama om sidste del af 
Englands Rosekrige. Intriger, 
rænkespil og mord er ingre-
dienserne, når en konge skal 
krones - og helst blive på 
tronen.

Jørgensen, Marianne
Gudruns arv
Hovedland, 2018. 287 s
De tavse vidner, 2. bog

En række personer skaber et 
billede af dagliglivet i middelal-
derens Danmark. En fortælling 
om fødsel og død, glæder og 
sorger, om at stå igennem 
og klare sig. Om livets op- og 
nedture og de menneskelige 
relationer, der former os alle.

Walters, Minette
De sidste timer
Modtryk, 2018. 555 s
Da pesten, Den Sorte Død går 
i land i det sydlige England 
i 1348, flygter de der kan. 
Endnu flere smittes og dør, 
men en lille gruppe mennesker 
forskanser sig i frivillig isola-
tion under Lady Annes ledelse 
på godset Develish.

Spænding

Arlidge, Matthew
Dukkehuset
Jentas, 2018. 351 s
En Helen Grace krimi

Vicekriminalkommissær Helen 
Grace leder desperat efter en 
seriemorder, der kidnapper 
unge kvinder og holder dem 
fanget, mens han lader deres 
familier tro, at alt er i skøn-
neste orden. Hun kæmper ikke 
alene mod tiden, men også 
mod intrigante kolleger.
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Bauer, Belinda
Klarsyn
Jentas, 2018. 300 s
En fortvivlet mor leder efter 
sin forsvundne søn og søger 
hjælp hos en clairvoyant. 
Imens kommer vicekriminal-
kommisær John Marvel ved 
et tilfælde på spor af sagen, 
da hans chef sætter ham til at 
lede efter en hund.

Carter, Chris
Dødens galleri
Jentas, 2018. 415 s
Krimiserien med: Robert Hunter ; 9

En ung kvinde findes myrdet i 
sit hjem. Der er blod over det 
hele, og hendes hænder og 
fødder er skåret af. På hendes 
ryg er ridset et budskab. Det 
står hurtigt klart for efterfor-
skerne, at de har med en serie-
morder at gøre.

Cavanagh, Steve
Tilståelsen
Jentas, 2018. 407 s
En Eddie Flynn thriller, 2

Den tidligere svindler og 
nuværende advokat, Eddie 
Flynn, bliver endnu en gang 
tvunget til at tage en sag. 
Denne gang er det FBI, der har 
brug for en der kan sikre en 
hurtig "handel".

Child, Lee
Hårdt prøvet
Jentas, 2018. 421 s
En Jack Reacher-thriller

Den hårdtslående Jake 
Reacher er involveret i en sag 
om en forsvundet FBI-agent 
med tråde til internettets mør-
keste sider.

Connelly, Michael
Nathold
Klim, 2018. 343 s
Kriminalassistent Renée 
Ballard bliver involveret i to 
blodige sager, og det står 
snart klart, at nogen skjuler 
noget helt afgørende.

Constantine, Liv
Den sidste Mrs. Parrish
HarperCollins, 2018. 396 s
Psykologisk thriller. Amber er 
ukendt og ubetydelig, og hun 
er træt af, at ingen ser hende. 
Hun synes, hun fortjener et 
liv i luksus og vil være rig. Den 
hurtigste måde at blive det på 
- er at skaffe sig en rig mand. 
Også selv om han egentlig er 
en andens.

Fellowes, Jessica
Mitfordmordene
Politiken, 2018.-397 s
Krigssygeplejersken Florence 
Nightingale Shore bliver 
myrdet ombord på et tog. 
Hvad er årsagen til drabet, 
og hvem gjorde det? Snart er 
den unge barnepige Louisa, 
sammen med 16-årige Nancy 
fra Mitford-familien, dybt 

involverede i opklaringsar-
bejdet.

Flint, Emma
Små døde
People'sPress, 2018. 342 s
I 1960'ernes New York findes 
to børn myrdet, og mistan-
ken retter sig hurtigt mod 
moderen, der lever et liv med 
mange mænd og alkohol. 
Journalisten Pete Wonicke 
fascineres af sagen og ikke 
mindst af kvinden, hvis uskyld 
han påtager sig at bevise.
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Grangé, Jean-Christophe
Rekviem for Congo
Rosinante, 2018. 728 s
Den parisiske efterforsker 
Erwan Morvan genoptager 
en sag, som hans far egentlig 
afsluttede for 40 år siden. Den 
fører ham til Congo, og dybt 
inde i junglen går det op for 
ham, at nogen er efter hele 
familien.

King, Stephen
Rosernes torne
Hr. Ferdinand, 2018. 812 s 
Over hele verden er kvinderne 
begyndt at falde i søvn og 
forpuppe sig. Samtidig i den 
lille by Dooling i West Virginias 
bjerge bliver den mystiske Eve 
sat i det lokale kvindefængsel.

Kubica, Mary
Stille nu 
HarperCollins Nordic, 2018. 349 s 
Quinns roommate forsvinder 
og efterlader sig gådefulde 
spor i Chicago-lejligheden. 
Mens Quinn leder, dukker 
en fremmed ung kvinde op i 
en sæsonlukket badeby. Den 
unge Alex fascineres af hende, 
men hvem er hun og hvorfor 
er hun kommet?

Lilliefors, James
Stormen
HarperCollins Nordic, 2018. 348 s
Krimiserien med: Luke Bowers og 
Amy Hunter ; 2

Susan Champlain findes død og 
eneste spor er et foto. Så nu må 
Hunter og Bowers gå sammen 
for at forfølge den farlige hem-
melighed, der i Susans foto.

Masterman, Becky
Salt i såret
Jentas, 2018. 366 s
Krimiserien med: Brigid Quinn ; 3

På dødsgangen i Florida sidder 
en mand og venter på at blive 
henrettet for mordet på sin 
kone og deres tre børn, men 
specialagent Coleman er over-
bevist om, at han er uskyldig 
og beder den pensionerede 
FBI-agent Brigid Quinn om 
hjælp.

Meyer, Deon
Kobra
Turbine, 2018. 404 s
Krimiserien med: Benny Griessel ; 3

Benny Griessel leder efter en 
forsvundet mystisk englæn-
der, der har forbindelse til en 
legendarisk lejemorder, Kobra, 
der også krydser en ung lom-
metyvs bane. Det hele bliver 
ikke mindre udfordrende af, 
at der går både diplomati og 
politik i sagen.

Musso, Guillaume
Pigen fra Brooklyn
Lindhardt og Ringhof, 2018. 399 s
Raphaels forlovede Anna flyg-
ter ud af døren, efter at have 
afsløret noget om hendes 
dystre fortid. Nu går jagten ind 
på at finde Anna og finde frem 
til sandheden, inden Raphael 
måske vil miste Anna for evigt.

Perissinotto, Alessandro
Den sidste hvide nat 
Arvids, 2018. 256 s
Krimiserien med: Anna Pavesi ; 2

Krimi om det hårde stofmis-
brugsmiljø i en italiensk stor-
by. Prostitution, narkomisbrug 
og vold indgår i en uhellig 
alliance. Og hvem kan gøres 
sig til bøddel og dommer, når 
man skal hjælpe ofrene og 
bekæmpe de værste forbry-
dere i det barske miljø?



9

Slimani, Leïla
Vuggesang
Rosinante, 2018. 221 s
Myriam og Paul får ansat den 
perfekte barnepige, som tillige 
forkæler dem med dejlige mid-
dage og et skinnende hjem. 
Børnene elsker hende også, 
men hvad er det egentlig for 
magtmidler hun tager i anven-
delse for at knytte familien 
til sig.

Ware, Ruth
I en mørk, mørk skov
Gyldendal, 2018. 310 s 
Dybt inde i skoven mødes 
en kreds af veninder til en 
polterabend, men ikke alle er 
lige gode venner med bruden. 
Snart spiller fortidens synder 
en stor rolle, og da Nora våg-
ner op på hospitalet, kan hun 
ikke huske, hvem der er død.

Dansk spænding

Fyhn, Mette Wessel
Mosefolk
Lindhardt og Ringhof, 2018. 478 s
En række brutale mord og 
overfald chokerer en lille 
by, og dens bysbarn Maria 
Brænder må som den nye 
landbetjent på jagt efter ger-
ningsmanden.

Harvig, Steen
A.R.
Trykværket, 2018. 233 s
En sommeraften finder en 
bilist en kvinde vaklende 
rundt i et sommerhuskvarter. 
Umiddelbart befinder hun 
sig i en tilstand af chok og er 
ikke til at komme i kontakt 
med, så da hun indlægges på 
hospitalet bliver politiassistent 
Morten Krag og hans makker 
Carl inddraget i opklaringen.

Krogsøe, Jacob Holm
Randvad 
H. Harksen Productions, 2018. 
233 s

Hyret til at opklare et myste-
rium tilbage fra 1887, vikles 
Karl Johansen ind i et okkult 
plot i de mørke jyske skove i 
nærheden af Aabenraa ved 

landsbyen Randvad. Måske 
er det selve djævelen der er 
på spil.

Melander, Jakob
De døde og de ufødte
People'sPress, 2018. 441 s
En Lars Winkler-krimi
Politiassistent Lars Winkler 
får sin sag for, da to mænd 
mejes ned med en maskinpi-
stol i København. For hvordan 
hænger den brutale likvidering 
sammen med en gammel 
mordsag fra 1983?

Munk-Jørgensen, Aske
Retfærdig vold
DreamLitt, 2018. 262 s
Politiassistenten Anders ven-
der tilbage til arbejdet, efter 
et psykisk sammenbrud. Snart 
bliver han viklet ind i mordet 

på en pædofil, som er blevet 
skudt af en professionel leje-
morder. Samtidig forelsker 
han sig i sin kollega, Line.

Mørk, Christian
I gode hænder
Gyldendal, 2018. 218 s 
København, 1984. Da mob-
beofferet Gustav kommer til 
healing i Agnes lejlighed, bliver 
hans nysgerrighed vakt, og 
han begynder at grave i hen-
des mørke fortid.

Rosenkilde, Claus Lund
Guds øje
Palatium, 2018. 193 s
Fra Saxo Haussmanns sagsarkiv, 
2. sag

Saxo og Mercedes bliver 
tilkaldt som konsulenter, da 
en forsker findes død midt i 
Nationalmuseet. Deres viden 
til bøger fører dem til det 
afrikanske sagn om stenen, 
der kan give adgang til at tale 
med Gud.
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Zornig Andersen, Lisbeth
Eksodus
Politiken, 2018. 443 s
En morgen flænges den 
københavnske sommerfred 
af nogle grusomme bombeat-
tentater udført med det tryg-
geste vi kender: vores cykler. 
Over de næste dage breder 
angrebene sig i styrke og 
omfang, og politi og magtha-
vere står magtesløse. Marlene 
Jørgensen og hendes gruppe 
af utilpassede unge i partiet 
Bæredygtig Fremtid hvirvles 
ind i begivenhederne på høje-
ste plan.

Nordisk spænding

Egeland, Tom
Lazaruseffekten 
Turbine, 2018. 575 s
Bjørn Beltø hyres af en ame-
rikansk fond, der vil have 
ham til at prøver at finde den 
legendariske De Dødes Bog, 
der kan være en bombe under 
al religion, hvorfor han natur-
ligvis modarbejdes.

Horst, Jørn Lier
Katharina-koden
Modtryk, 2018. 378 s
En William Wisting krimi

Der er gået 24 år siden 
Katharina Haugens forsvinden, 
men Wisting har ikke glemt 
sagen. Da en yngre politikom-
missær med speciale i uopkla-
rede sager fremlægger nye 
oplysninger, øjner Wisting en 

løsning på mysteriet. Et uma-
ge sammenarbejde mellem de 
to efterforskere tager form.

Jansson, Anna
Skyggebarn
People'sPress, 2018. 323 s
En Anna Jansson-krimi

På Gotland står kriminalin-
spektør Maria Wern overfor 
at skulle giftes med den nye 
mand i sit liv, da hun bliver 
optaget af en sag om en 
90-årig, der er blevet skudt på 
klos hold. Samtidig forsvinder 
en plaget pige fra en som-
merkoloni, da sagerne, fortid, 
nutid og Marias privatliv smel-
ter sammen og næsten vokser 
hende over hovedet.

Nesbø, Jo
Macbeth
Modtryk, 2018. 505 s
Shakespeare i et nyt årtusind

Moderne nyfortolkning om 
den ærgerrige politibetjent 
Macbeth, der lader sig styre af 
sine ambitioner og kærlighed. 
I sin rejse mod magtens tinde 
skyer han intet middel, men 
sætter sig i gæld hos de farlig-
ste kriminelle. 

Niemi, Mikael
At koge bjørn 
Modtryk, 2018. 423 s 
På baggrund af den virkelige 
historie om vækkelsespræsten 
Lars Levi Læstadius, fortælles 
om række dramatiske mord 
i den lille Nordsvenske by 
Panama i 1800 tallet.

Tvedt, Chris
Den som forvolder  
en andens død

Klim, 2018. 316 s
En Mikael Brenne-krimi

Forsvarsadvokat Mikael Brenne 
påtager sig opgaven om at 
forsvare en tidligere voldsdømt 
mand, som er anklaget for mord 
på en af Brennes bekendte. 
Opgaven fører Brenne ud blandt 
suspekte typer og får personlige 
konsekvenser for ham.
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Biografier  
& erindringer

98.636
Agner Pedersen, Anders
Modet til visioner
Turbine, 2018. 199 s
Gennem interviews med men-
nesker, der kendte ham, og 
nogle af de taler han holdt 
i periode 1964-1968, tegnes 
et portræt af Robert Francis 
Kennedy (1925-1968).

99.4 Buch, Jesper
Buch, Jesper
All in 
People'sPress, 2018. 151 s
Jesper Buchs (f. 1975) råd til 
kommende generationer af 
iværksættere, samt hans per-
sonlige beretninger fra tiden 
med egen startup.

99.4 C-Bohnhardt, Torben
Ctrl+alt + delete 
Turbine, 2018. 218 s
Eks-rockeren Torben 
C-Bohnhardts beretning om at 
forlade rockermiljøet, bryde 
med hele sin omgangskreds 
og efterfølgende skulle finde 
en ny identitet.

99.4 Emilie Lilja
Emilie Lilja
Hellere glad og stærk  
end tynd og svimmel 

Gyldendal, 2018. 177 s
Model og influencer Emilie Lilja 
(f. 1988) fortæller sin person-
lige historie og giver gode råd 
og vejledning til et liv i balance. 
Med træningsprogrammer 
samt afsnit med kostplaner.

99.4 Grymer, Claus
Skibet er ladet med 
Eksistensen, 2018. 118 s
Forfatterne, der er gamle ven-
ner, har udfordret hinanden 
med den gamle bogstavsleg 
"Skibet er ladet med" til at 
finde erindringsglimt fra barn-
dommen til hvert af alfabetets 
bogstaver.

99.4 Haig, Matt
Haig, Matt
Gode grunde til at vælge livet 
Gyldendal, 2018. 232 s 
Forfatteren Matt Haig (f. 1975) 
fortæller med udgangspunkt i 
sine egne oplevelser om, hvad 
det vil sige at lide af angst og 
depression. Han argumenterer 
samtidig for at vælge livet og 
giver gode råd til at overleve 
angst og depression.

99.4 Hornbech, Birthe Rønn
Hornbech, Birthe Rønn
Politierindringer 
Gyldendal, 2018. 268 s
Den tidligere politiker, mini-
ster og oprindelig politiuddan-
nede Birthe Rønn Hornbechs 
(f. 1943) erindringer fra sit 
arbejde som politifuldmægtig 
og anklager ved politiet i åre-
ne 1971-2007, med udgangs-

punkt i de retsager og andre 
sager, som gjorde størst ind-
tryk på hende.

99.4 Lavrsen, Lasse
Lavrsen, Lasse
Rotter og skilsmisse 
Gyldendal, 2018. 146 s 
For Lasse Lavrsen kom rot-
terne ind i hans liv, da han blev 
skilt - næsten som om de blev 
tiltrukket af hans livskrise. Han 
fortæller om at komme igen-
nem en skilsmisse, og hvordan 
han slap af med rotterne.



12

99.4 Ngugi wa Thiong'o
Ngugi wa Thiong'o
En drømmemagers fødsel 
C&K, 2018. 240 s
3. del af: Drømme i krigens tid

Erindringer af den kenyanske 
forfatter, Ngugi wa Thiong'o 
(f. 1938), som fortæller om 
sit voksenliv, sin udvikling 
som forfatter og journalist, 
og om Kenyas kamp for selv-
stændighed i 1950'erne og 
1960'erne.

99.4 Toft Simonsen, Renée
Toft Simonsen, Renée
Jeg er f*cking hot!
Politiken, 2018. 314 s
Forfatter Renée Toft Simonsen 
(f. 1965) fortæller med 
udgangspunkt i sin egen over-
gangsalder om varme urolige 
nætter, følelsesmæssige rut-
cheture, sårbarhed, og fornyet 
visdom.

Fra virkelighedens 
verden 

34.31
Kaae, Peer
Tina og Basse 
People'sPress, 2018. 298 s
I februar 1966 forsvandt den 
tre måneder gamle Basse og 
er aldrig blev fundet. Få uger 
forinden var babyen Tina ble-
vet genforenet med sine for-
ældre efter 27 døgns forsvin-
den. Dette er genfortællingen 
af de to dramatiske historier, 
og forfatteren håber samtidig 
på oplysninger, der kan opkla-
re mysteriet om Basse.

34.38
Wold, Lene
Æret være mine døtre 
People'sPress, 2018. 223 s
Dokumentarisk beretning 
skildret af en norsk journalist, 
der i forbindelse med arbejde 
i Jordan lykkes at finde frem 
til en mand, der vil fortælle, 
hvordan han ad to omgange 
har dræbt for at genoprette 
sin families ære.

99.4 Carlsen, Anjee Gitte
Carlsen, Anjee Gitte
At leve og at dø
Visdomsbøgerne, 2018. 113 s
Forfatterens mand får kon-
stateret en hjernesvulst, der 
forandrer parrets liv fra den 
ene dag til den anden.

99.4 Harboe, Nina
Harboe, Nina
Kan jeg sygemelde mig hos Gud 
mellemgaard, 2018. 495 s
Personlig beretning i dagbogs-
form og breve om et demens-
sygdomsforløb, hvor socialråd-
giveren Nina Harboe (f. 1951) 
begynder at skrive dagbog 
om sin mand Steens sygdom 
med fokus på forholdene for 
demensramte.

99.4 Holtze, Kasper
Holtze, Kasper
Blå blink i bakspejlet 
Momenta, 2018. 325 s
Kasper Holtze (f. 1990) har, på 
trods af sin unge alder allere-
de en lang kriminel løbebane. 
Dette er Kaspers egen fortæl-
ling om et liv med kriminalitet 
og hvad der førte ham dertil.

99.4 Hvenegaard, Pelle
Hvenegaard, Pelle
Kære Zoe Ukhona
ChriChri Journal, People'sPress, 
2018. 293 s

Den danske skuespiller og 
tv-vært Pelle Hvenegaard (f. 
1975) fortæller om 6 års kamp 
mod barnløshed, for derefter 
endelig at blive adoptivfar til 
pigen Zoe Ukhona. En fortæl-
ling om at lede efter lykken og 
meningen med livet - og den 
store glæde det er at finde 
begge dele.
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99.4 Mosawi, Zeinab
Mosawi, Zeinab
Himlen over min fars tag
People'sPress, 2018. 282 s
Da Zeinab Mosawis (f. 1995) 
klassekammerater i Allerød 
skulle igang med terminsprø-
verne i 9. klasse, sendte hen-
des forældre hende på gen-
opdragelse i Irak. Efter fem 
måneder lykkedes det hende 
at flygte tilbage til Danmark. 
Om hendes barndom, ophol-
det i Irak og forsøget på at 
blive et helt menneske med 
rødder i to kulturer.

99.4 Øgendal, Anette
Øgendal, Anette
Pilluarit - tillykke
mellemgaard, 2017. 322 s
Jordemoder Anette Øgendals 
(f. 1953) personlige beret-
ning om rejsen mod større 

arbejdsglæde efter hun, faglig 
udbrændt og stresseramt, 
opsagde sit faste job i 2005 og 
siden har arbejdet i vikariater i 
Grønland og Danmark.

Tro & tanker

10.8
Jepsen, Per
Pessimisme
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
60 s

Tænkepauser, 58
Om pessimismens karakter og 
betydning for tilværelsen.

Samfund & videnskab 

13.14
At dykke efter søheste 
Gyldendal, 2018. 299 s
Om hukommelsens væsen 
og videnskabshistorie fra 
opdagelsen af hukommelsen 
på neuronniveau til moderne 
tankelæsning ved hjælp af 
MR-skannere, om falske min-
der, glemsel og hukommelses-
teknikker.

13.9
Alexander, Eben
Vores bevidste univers 
Borgen, 2018. 344 s
En neurokirurg, der selv har 
haft en nærdødsoplevelse 
undersøger forholdet mellem 
videnskab og spiritualitet. 
Han anviser en ny forståel-
sesramme og teknikker til at 

komme tættere på "den kær-
lige enhed" eller "universets 
bevidsthed" - uden at have 
været igennem en nærdøds-
oplevelse.

32.2863
Wolff, Michael
Bål og brand 
People'sPress, 2018. 374 s 
Forfatteren, der har haft 
adgang til det Hvide Hus og 
staben omkring præsidenten, 
tegner et billede af kaos og 
uforudsigelighed i de første ni 
måneder af Donald Trumps (f. 
1946) præsidentperiode.

97.933
Krarup, Marie
Ny kold krig 
Hovedland, 2018. 367 s 
Forfatteren forholder sig 
kritisk til den hardliner politik 
over for Rusland, som er domi-
nerende i den politiske debat 
samt i medierne. Tilgangen til 
Rusland bør gentænkes og der 
efterlyses en nuanceret debat 
om Rusland.
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Mest for kvinder 

30.1755
Damsgaard, Pia Loulou
Den dag jeg stoppede  
med at græde over mænd 

Solo Stories, 2017. 131 s
I breve, tips og råd skrevet til 
sit yngre jeg, afslører forfat-
teren, efter 10 år som single, 
de ting hun ville ønske, hun 
havde vidst om singleliv, 
mænd, kærlighed og dating 10 
år tidligere, da hun selv græd 
alt for meget over mænd.

65.08
Lahme, Julia
Damen i midten 
Gad, 2018. 294 s
Mode, kvinder & danmarkshi-
storie set gennem et storma-
gasins vinduer.

Børn & forældre

13.2
Welling, Mette Kongstad
Højtbegavede børn i familien
GeGe, 2018. 98 s
En gennemgang af særlige 
kendetegn og behov for højt-
begavede børn.

61.263
Nørrelund-Madsen, Agnete
100 myter om  
graviditet og fødsel 

FADL, 2018. 223 s
Hvad kan man stole på og 
hvad er rent opspind, når det 
drejer sig om de påstande 
og myter, der florerer angå-
ende graviditet og fødsler? 
Forfatteren gennemgår og be- 
eller afkræfter 100 graviditets- 
og fødselsmyter.

61.542
Birk, Katrine
Tryk & glad babymassage
Rosinante, 2018. 132 s
Vejledning til forældre, der ved 
hjælp af massage ønsker at 
forebygge og lindre forskellige 
ubehag hos baby, fx kolik, for-
kølelse og forstoppelse - eller 
som blot ønsker en dejlig hyg-
gestund med baby.

Rejser & oplevelser 

41.7
Ørnstrup, Jørn
Ned gennem Østeuropa 
mellemgaard, 2018. 265 s
En kulturhistorisk og politisk 
rejse gennem syv lande.

45.6
Jørgensen, Erik B.
Rejser med Karen og Dino  
i vildmarken 

Gyldendal, 2018. 224 s
Forfatteren og eventyreren 
Erik B. Jørgensens personlige 
rejeskildring om sin halvanden 
måned lange kanotur med sin 
6-årige datter Karen og hun-
den Dino.

90.1
Rasmussen, Søren
Østen for solen 
Gyldendal, 2018. 341 s
I rejseessays føres vi fra civi-
lisations vugge i Afrika med 
rundt på Søren Rasmussens 
(f. 1952) ekspeditioner, hvor 
han fortæller om kulturer, 
sædvaner, udviklingens kon-
sekvenser og menneskets 
idérigdom. Om den genetiske 
og kulturelle evolution, som 
den er udfoldet fra Tanzania, 
Grønland, øerne i Mikro- og 
Polynesien til Bolivia, USA, 
Portugal m.fl.
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Danmark rundt

34.35
Heinsen, Johan
Det første fængsel
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
100 s

Historien om det første 
danske fængsel Trunken på 
Bremerholmen i København 
og om udviklingen i det dan-
ske fængselsvæsens historie 
op til de moderne fængsler.

96.72
Lauring, Kåre
Københavnerliv 1945-1972
Gyldendal, 2018. 287 s
Om københavnerne og 
Københavns udvikling i perio-
den 1945 til 1972 illustreret 
med samtidige fotografier.

Hus & have

63.5
Bjarke, Lotte
Slip haveglæden løs 
Linnea, 2018. 217 s
Inspiration til hvordan man 
kommer i gang med haven. 
Tips til planteanvendelse og 
havens indretning samt prak-
tiske dyrkningsråd til både 
køkkenhave, blomsterbede, 
krukker.

63.519
Zetterman, Annika
Nyt nordisk havedesign
Gyldendal, 2018. 288 s
Beskrivelse af den nordiske 
havestil, der er karakteriseret 
ved et moderne udtryk med 
naturlige beplantninger og 
en designmæssig tilgang til 
haven, hvor der er fokus på 
funktion og arkitektur.

Mad & opskrifter  

64.1
Lav mad uden spild 
Legind, 2018. 150 s
Brug det hele - udnyt hele 
råvaren, brug resterne, undgå 
madspild.

64.11
Purviance, Jamie
Webers største hits 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 318 s
120 grillopskrifter fordelt på 
forretter, okse & lam, svine-
kød, fjerkræ, fisk & skaldyr, 
tilbehør samt desserter.

64.14
Vangsøe, Theresa
Ægte glutenfri 
Turbine, 2018. 140 s
50 opskrifter på brød, kager 
og andet bagværk uden glu-
ten.

64.15
Engbjerg, Maria
Sunde skåle 
Gyldendal, 2017. 150 s
Opskrifter på "bowls" eller 
sunde skåle, den ultimative 
comfort food, hvor måltidet er 
samlet i én skål. Fra morgen-
mad og salater til supper og 
desserter præsenteres hoved-
sageligt vegetariske retter.

64.15
Ren selvkærlighed  
med super bowls 

People'sPress, 2018. 238 s
Forfatterparrets yndlingsop-
skrifter på bowls til morgen, 
middag og aften samt juicer og 
bagværk. Opskrifterne er anti-
inflammatoriske uden gluten, 
sukker og mælk. Med et afsnit 
om mental sundhed.
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64.17
En kop nærende bone broth
People'sPress, 2018. 159 s
Opskrifter på supper langtids-
kogt på ben og knogler fra 
fisk, skaldyr, fjerkræ, svin, kalv 
og okse.

Ernæring & sundhed

61.38
Taubes, Gary
Anklagen mod sukker 
Direction Books, 2018. 350 s
På baggrund af forskning 
afdækkes sukkerets historie, 
og hvorledes fejlinformation 
og manglende dokumentation 
kan være medvirkende årsa-
ger til at sukkerets skadelige 
virkinger bliver negligeret.

61.38
Vej din mad og tab dig 
Gyldendal, 2018. 250 s
Om hvordan man opnår varigt 
vægttab og en sund livsstil 
ved hjælp af matematiske 
formler. Med cases og træ-
ningsprogram.

61.602
Fri for allergi 
Gyldendal, 2018. 267 s
Styrk immunforsvar, tarme og 
binyrer med mad og midler 
mod allergi - genstart kroppen 
på 7 dage.

61.65
Velsmurt 
Politiken, 2018. 287 s
Spis dig fra gigt, skader og 
andre plager i dine led. 57 anti-
inflammatoriske og nemme 
retter med ekstra lindrende 
effekt!

64.14
Kristensen, Michelle
Mindre mavefedt, mere energi 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 207 s
Guide til hvordan man på fire 
uger kan gå en størrelse ned 
ved hjælp af en sund livsstil. 
Med indkøbslister, opskrifter, 
kostplaner og træningspro-
grammer.

64.14
Larsen, Anne
Den anti-inflammatoriske 
kogebog 

Muusmann, 2018. 272 s
Spis dig sund og stærk med 
100+ anti-inflammatoriske og 
lækre opskrifter.

Sy & strik

64.6
Abel, Cecilia Hafezan
DIY musthaves til din baby 
NALA, 2018. 132 s
Inspiration og vejledning til at 
sy enkelt babyudstyr, bl.a sen-
gesæt, puder, pusleunderlag 
og hynder.

64.6
Wedeland, Carmen
Hyggeligt håndarbejde 
Legind, 2018. 135 s
Sy-, strikke- og hækleopskrif-
ter opdelt efter husets forskel-
lige rum med tekst om hygge 
i rummet. Bl.a. med opskrifter 
på puder, tæpper, bordskå-
nere m.m., samt et afsnit med 
beklædning såsom sokker, trø-
jer, vanter, sjaler og huer.

64.64
Balke, Kerstin
Sokkebogen
Legind, 2018. 151 s
23 opskrifter på strikning af 
sokker med striber, mønster 
eller struktur.



17

64.64
Balle, Jonna
Jonnas trøjer 
Tegnerens Forlag, 2018. 198 s
Opskrifter til trøjer og busse-
ronner med udførlig guide til 
de enkelte modeller.

64.64
Isager, Helga
K (knit) 
Isager, 2018. 112 s
10 opskrifter på bl.a. sweatere, 
cardigans, huer og tørklæder 
i tre forskellige sværhedsgra-
der. Med et "strikkeskole"-
afsnit, som forklarer de for-
skellige teknikker.

64.64
Velling Jespersen, Anne-Sophie
Omhu
Turbine, 2018. 211 s
30 modeller til børnestrik 
inspireret af 1940'ernes barne-
mode med bl.a. puffede rom-
pere, bluser med a-form og 
kyser med sirlige hulmønstre. 
Til børn mellem 0 og 4 år.

64.65
Linssen, Haafner
Hæklede mandalaer 
Turbine, 2016. 128 s
30 skønne mønstre

64.66
Sæther, Nina Granlund
Enkle broderier 
Legind, 2018. 121 s
41 opskrifter på meget forskel-
lige broderier på f.eks tøj, sko, 
tasker, armbånd og servietter 
- fra ensfarvede og enkle til 
farverige og mere krævende 
designs. Desuden med indle-
dende kapitler om broderitek-
nikker, tips og gode råd.

79.31
Bjørn Knudsen, Josefine
Jeg en gård mig hækle vil
Klematis, 2018. 55 s
26 hækleopskrifter på en 
bondegård og alt der hører 
til - dyrene der bor der, red-

skaber, hegn og grønsager til 
fodring.

79.32
Hansen, Maja
Uhyggelig hækling
Klematis, 2018. 57 s
15 opskrifter på uhyggelige 
figurer og væsner. Her er 
f.eks. Frankenstein, Dracula, 
en djævel, en edderkop og en 
varulv.

79.32
Lord, Kerry
Edwards dukker 
Turbine, 2018. 96 s
Hækleopskrifter på dukker og 
dukketøj. Med gennemgang 
af materialer, mønstre, far-
veskift, teknikker og maske-
typer.

Sport

79.71
Özil, Mesut
I skudlinjen 
People's Press, 2018. 295 s
Verdensmesteren Mesut Özil 
(f. 1988) deler åbenhjertigt 
ud af både opturene og 
nedturene som professionel 
fodboldspiller og om livet 
som tysker med tyrkiske og 
muslimske rødder. Karrieren 
har foreløbigt bragt ham til 
store klubber som Schalke 04, 
Werder Bremen, Real Madrid 
og Arsenal.
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Krop & velvære 

61.31
Skyggebjerg, Anna
Gå tur 
Rosinante, 2018. 142 s
Om de mentale og fysiske 
gevinster der er ved en daglig 
gåtur. Med inspiration til gåen-
de meditation, og om hvordan 
man indarbejder gåturen som 
et naturligt pusterum i hver-
dagen.

61.542
Schiøtz, Bolette
Gode hænder 
Borgen, 2018. 64 s
Massage er for alle.

Sundhed  
& behandling

61.54
Ben-David, Githa
Hjælp
Gilalai, 2018. 301 s
Forfatteren kommer både ind 
på den amerikanske påvirk-
ning af sundhedssystemerne 
i Danmark og Europa, den 
personlige sygdomshistorie og 
jagt på sundhed, den viden-
skabelige side af afgiftning og 
hvad der sker i kroppen samt 
helt praktiske anvisninger til 
afgiftning.

61.55
Lind, Hanna
Æterisk olie til fransk aroma-
terapi

Saxo, 2017. 120 s
Aanvendelse, egenskaber, for-
holdsregler.

61.641
Olesen, Jes
Hovedpine 
U Press, 2018. 184 s
Nyt om mekanismer og 
behandling.

61.643
Hatt, Gunnar
Kærlig hilsen Tante Agathe 
EgoLibris, 2017. 153 s 
Om depression og dens 
årsager. Om depressionsbe-
handling uden medicin ved at 
forene mindfullness med ind-
sigtsfuld problemløsning og 
derigennem vise depressive 
og deres pårørende mulighe-
derne for en udvikling ud af 
depressionen.

Musik & film

77.309
Holten, Kasper
En lille bog om opera
Lindhardt & Ringhof, 2018. 247 s
Instruktøren Kasper Holten (f. 
1973) fortæller om sin fasci-
nation ved operakunsten og 
kommer med eksempler på sit 

arbejde som iscenesætter og 
operachef.

99.4 Belli, Peter
Kapelmesterens dagbog
Winther-John Productions, 2018. 
129 s

I ord og billeder fortælles om 
sangeren Peter Bellis (f. 1943) 
sidste turné og oplevelserne 
fra livet på landevejen, set 
ud fra kapelmester Marcus 
Winther Johns (f. 1971) syns-
punkt.

99.4 Lana, Susanne
Bendix, Henriette
Susanne Lana 
Bogkompagniet, 2008. 245 s
Sangerinden Susanne Lanas (f. 
1946) privatliv og musikalske 
karriere. Derudover interviews 
med venner og kolleger.
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99.4 Lundquist, Lisbet
Lundquist, Lisbet
Hvor er stjernerne  
når det er lyst

Politikens Forlag, 2018. 270 s
Skuespilleren Lisbet Lundquist 
(f. 1943) fortæller om sit liv fra 
den spæde barndom og frem. 
Hun fortæller om sin opvækst 
i 1940'erne, den første kær-
lighed, og hvordan hun blev 
"opdaget" som model, hvilket 
førte til en karriere i teater-, 
tv- og filmbranchen. Hun for-
tæller også om sine mange 
berømte bekendtskaber, sine 
mænd, og sin karriere.

Historie 

39.6
Oldrup, Thomas
Fanden tage i morgen 
Haase, 2018. 318 s
Sex, køn og kærlighed under 
besættelsen.

61.612
Trier, Hans
Angst og engle 
Gad, 2018. 262 s
Om influenzaepidemien den 
spanske syge som dræbte 
mere end 18.000 danskere i 
perioden 1918-1920, og hvor-
ledes sygdommen greb ind 
i almindelige menneskers 
dagligdag.

91.241
Andersen, Palle
Polen og holocaust 
Ellekær, 2018. 163 s
Om den polske deltagelse i 
jødeforfølgelserne under 2. 
verdenskrig i den del af det 
tyskbesatte Polen der beteg-
nedes Generalguvernementet.

91.246
En indvandringshistorie  
Dansk Jødisk Museum, 2018. 
179 s

Jøder i Danmark i 400 år.

91.92
Schönpflug, Daniel
Kometår
Kristeligt Dagblad, 2018. 333 s
En levendegørelse af perioden 
1918 til 1923 set og oplevet 
gennem kendte og mindre 
kendte personligheder, hvis 

veje følges på kryds og tværs 
af storbyer og kontinenter.

94.9
Fakta og myter om SOE 
"Operation Anthropoid

Trykværket, 2017. 334 s
Om planlægningen, udførel-
sen og efterspillet af attenta-
tet i Prag i 1942 mod Reinhard 
Heydrich (1904-1942), der var 
det nazistiske Tysklands che-
farkitekt bag Endlösung.

95.63
Lindqvist, Herman
Vasaerne 
Turbine, 2018. 431 s
Om Vasaslægtens regeringstid 
fra Gustav Vasa, der tog mag-
ten tilbage i Sverige efter det 
Stockholmske blodbad i 1520, 
til sønnesønnen, den kendte 
krigerkonge, Gustav Adolf.

97.8
Axboe Nielsen, Christian
Vi troede ikke, det kunne ske her 
Kristeligt Dagblad, 2018. 416 s
Beskrivelse af krigene i Jugo-
slavien i 1990'erne, de politiske 
og militære forløb samt øjenvid-
neberetninger givet til krigsfor-
bryderdomstolen i Haag.
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97.931
Applebaum, Anne
Rød sult 
Kristeligt Dagblad, 2018. 499 s
En hungersnød, som i 1930' 
erne kostede fire millioner 
ukrainere livet, var politisk 
orkestreret af Josef Stalin for 
at eliminere enhver national 
tankegang blandt ukrainske 
bønder og intellektuelle.

99.1
Tranekjær Andresen, Jørn
Blod og jord 
Turbine, 2018. 495 s 
Dokumentarisk fortælling 
om fire unge mænd fra det 
dansk-tyske grænseland, der 
under 2. verdenskrig frivilligt 
eller under tvang kæmper på 
Nazitysklands side, og som 
efterfølgende sendes i krigs-
fangelejr.

99.4 Christensen, Johna
Christensen, Johna
Den røde paraply
Egolibris, 2017. 246 s
Forfatterens (1937-2002) 
beskrivelse af hvordan hun og 
hendes familie i 1943 må flygte 
til Sverige på grund af jødefor-
følgelser i Danmark.

99.4 Fried, Hédi
Fried, Hédi
Spørgsmål jeg er blevet  
stillet om Holocaust

Klim, 2018. 152 s
Den jødiske tidligere koncen-
trationslejrfange Hédi Fried 
(f. 1924) beretter om sin tid 
i Auschwitz og svarer på de 
mange spørgsmål hun har fået 
om Holocaust gennem tiden.

Apple & windows

19.672 Mac OS
Pour, Nima
Tips & tricks til Mac  
Libris, 2017. 95 s
Tips & tricks.

19.6822 Apple
Riegels, Daniel
Tips & tricks til iPad - iOS 11
Libris, 2017. 95 s
Hurtigt i gang med din iPad.

62.384
Riegels, Daniel
Tips & tricks til iPhone - iOS 11
Libris, 2017. 93 s
Hurtigt i gang med din iPhone.

FILM

Nordiske film 

Broen IIII
SF Film, 2018. 3 dvd'er
Da en kvinde myrdes bru-
talt ved broovergangen 
Peberholm mellem Danmark 
og Sverige er Saga Norén og 
Henrik Sabroe på sagen. Deres 
specielle relation sættes på en 
hård prøve, de er begge påvir-
ket af hændelser fra fortiden 
og ved seriens afslutning er 
intet længere det samme for 
de to.

Gud taler ud
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2018. 1 dvd

I midten af 1980'erne regerer 
den excentriske psykolog 
Uffe i familien. Konen søger 
at holde sammen på familien, 
mens de tre sønner søger mod 
at blive voksne ved at tage 
opgøret med faderen.
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Udenlandske film 

About a girl
Filmbazar, 2018. 1 dvd
Charleen er teenager. Hun ser 
lidt mørkt på livet og en dag 
beslutter hun sig for at begå 
selvmord. Hun overlever. For 
at undgå at blive indlagt går 
Charleen med til at indgå i et 
forløb med en psykolog. Det 
bliver starten på et nyt og 
mere lyst kapitel i Charleens liv.

Au nom de ma fille
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

I 1980'erne dør Andrés datter 
under mystiske omstændighe-
der hos sin stedfar i Tyskland. 
André er sikker på, at stedfa-
ren har dræbt hende, og han 
bruger derfor 30 år og snart 
sagt alle midler på at få ham 
kendt skyldig.

The beguiled
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. 1 dvd

Under den amerikanske bor-
gerkrig havner en såret fjendt-
lig soldat på et hjem for unge 
kvinder. De seksuelle spændin-
ger en enlig mand afstedkom-
mer forstyrrer de indbyrdes 
relationer, men værst går det 
ud over soldaten, der mister 
langt mere end sin frihed.

Dabka - into the fire
Sandrew Metronome, 2018. 1 dvd
Biografisk film om canadiske 
Jay. Da han ikke kommer ind 
på journaliststudiet, vælger 
han at lade som om, han alle-
rede er reporter og tager som 
den eneste vestlige skribent til 
Somalia for at afdække pira-
ternes virke.

Efter stormen
Øst for Paradis, 2018. 1 dvd
Ryota arbejder som privat-
detektiv, men er konstant på 
udkig efter muligheder for at 
supplere sin indtægt, da han 
er besat af spillelidenskab. 
Han bruger alle tilgængelige 
midler på lotteri og andre 
former for spil. Han kæmper 
for at bevare forholdet til sin 

9-årige søn, eks-konen og sin 
aldrende kloge mor.

En fantastisk kvinde
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

Marinas kæreste Orlando er 
død og midt i sorgen må hun 
kæmpe med trusler, mistæn-
keliggørelse og ydmygelser fra 
både hans familie og politiet, 
der ikke respekterer hendes 
rettigheder og seksualitet.

Flugten til Nice
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

De to brødre Maurice og 
Joseph oplever et lykkeligt 
barndomsliv i Paris i starten 
af 1940'erne. Så kommer den 
tyske besættelse og den lille 
jødiske familie splittes op: 
I et forsøg på at overleve, 

splitter faderen familien op, 
og Maurice og Joseph sen-
des mod Nice, hvor familien 
håber på at kunne blive sam-
let igen.

God's own country
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

Fåreavleren Johnny prøver 
at klare familiens farm alene 
efter farens sygdom. Samtidig 
dyrker han i det skjulte sin 
seksualitet med tilfældige 
mænd. En dag bliver arbejdet 
uoverskueligt, og de hyrer 
rumænske Gheorghe, og så 
ændres Johnnys liv.
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Jawbone
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. 
1 blu-ray

Jimmy har ramt bunden. I sin 
ungdom var Jimmy McCabe 
en lovende bokser. Nu er han 
en ensom alkoholiker uden 
penge, uden et sted at bo. I et 
sidste forsøg på at få livet på 
ret kurs igen, opsøger han den 
bokseklub, hvor han slog sine 
folder som en ung mand.

Jungle
Sandrew Metronome, 2018. 1 dvd
Eventyrlystne Yossi fra Israel 
tager et sabbatår, hvor han 
rejser. I Bolivia finder han nye 
backpacker-venner, og de 
overtales af en mystisk mand 
til at tage på tur i junglen. 
Turen bliver en overlevelses-
kamp med fatale følger.

The killing of a sacred deer
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2017. 1 dvd

Steven er en rig og dygtig 
hjertekirurg. Han har en dejlig 
kone og to søde børn. Men 
da den mystiske dreng Martin 
dukker op, begynder alt at 
ændre sig. Og det er ikke til 
det bedre.

Loveless
Filmbazar, 2018. 1 dvd
Et par er ved at blive skilt. Det 
er en grim skilsmisse. De har 
begge fået nye partnere og 
ingen af dem har den store 
lyst til at have forældremyn-
digheden over deres fælles 
søn. En dag forsvinder søn-
nen, men er han overhovedet 
savnet?

Nye tider
Filmbazar, 2018. 1 dvd
Nora lever et stille liv som hus-
mor i en lille by i Schweiz, men 
bliver snart optaget af kvinde-
bevægelsen, der kæmper for 
stemmeret til kvinder. Året er 
1971, og kvinderne begynder 
så småt at samle sig til mod-
stand mod de forstokkede 
mænd og de pæne hustruer.

Oscuro animal
Øst for Paradis, 2018. 1 dvd
Tre kvinder flygter fra 
deres hjem i et krigshærget 
Colombia. Flugten går gennem 
junglen mod hovedstaden 
Bogotá. Det er et område hær-
get af krig, voldtægt og andre 
ubehageligheder.

Paula
Filmbazar, 2018. 1 dvd
Film om maleren Paula 
Modersohn-Becker (1876-
1907). Om Paulas hårde kamp 
i en mandeverden, hvor hun 
hånes, til trods for at hun er 
en banebrydende moderni-
stisk kunstner. Ægteskabet 
knaser, og Paula tager til  
Paris, hvor hun udvikles som  
verdenskunster.

The square
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2018. 1 blu-ray 

Christian er kunstnerisk leder på 
et kunstmuseum i Stockholm, 
hvor næste udstilling er en 
firkantet installation. En dag 
på vej på arbejde udsættes 
Christian for et tricktyveri og 
en lavine af mere eller mindre 
bizarre hændelser ryster hans 
ellers så perfekte liv.

The trip to Spain
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

De to skuespillere Steve 
Coogan og Rob Brydon, der 
spiller dem selv, tager på en 
rejse til Spanien, hvor det 
spanske køkken er målet.

Den unge Karl Marx
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

Året er 1844 da den 26-årige 
Karl Marx møder den unge 
socialistiske teoretiker 
Friedrich Engels i Paris. Engels 
inspirererer Marx til at skrive 
"Det kommunistiske manifest" 
og de to venner bliver en 
essentiel del af den spirende 
revolution.
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Wind river
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2018. 1 dvd

Liget af en ung pige bliver 
fundet i sneen i et indianerre-
servat. En uerfarne FBI-agent 
skal opklare forbrydelsen, og 
slår sig sammen med jægeren 
Cory Lambert, der kender 
naturen og reservatets ind-
byggere, og som selv har en 
dyster fortid.

SPIL 

A way out
EA, 2018. PS4
Actionspil. Adventurespil. Du 
og en ven skal styre Leo og 
Vincent, to dømte fanger, der 
skal bryde ud af et nutidigt, 
moderne fængsel og dernæst 
holde sig på flugt fra politiet. 
Historien om begge hovedper-

soner fortælles samtidig via 
splitscreen.

A.O.T. 2
Koei Tecmo Europe, 2018. PS4
Actionspil. Gigantiske nøgne 
væsner, der ligner uhyggeligt 
smilende mennesker, har 
belejret menneskehedens sid-
ste skanse i æoner. Udenfor 
murene vandrer kæmperne 
hvileløst rundt indtil en dag, 
hvor det lykkedes for dem at 
gennembryde det yderste for-
svarsværk. Nu starter kampen 
for overlevelse for de soldater, 
der skal stoppe kæmperne.

Life is strange  
- before the storm 

Square Enix, 2018. PS4
Adventurespil. Episodisk 
eventyrspil. Her får du forhi-
storien til Life is Strange, 2015. 
Hovedpersonen er den skole- 
og familietrætte teenagepige 
Chloe, hvis tilværelse ændrer 
sig dramatisk, da hun og 
skolens mest populære pige, 
Rachel, finder sammen.

Lost sphear 
Square Enix, 2018. PS4
Rollespil. Japansk rollespil. Om 
den unge Kanata, der sammen 
med sine venner vil bekæmpe 
en mystisk hvid tåge, der lang-
somt er ved at fortære deres 
hjemby.

Sword art online - fatal bullet 
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2018. PS4

Shooter. Rollespil. I online-
spillet Gun Gale Online er alle 
jægere, men nogle er mere 
jaget end andre, som din 
low-level karakter snart må 
erfare. Heldigvis får du hjælp 
fra sværdkæmperen Kirito og 
hans venner.

Titan quest
THQ Nordic, 2018. Xbox One
Rollespil. Du bliver sendt tilba-
ge til Grækenland, Ægypten og 
Asien, hvor titaner er undslup-
pet fra deres fangenskab. Det 
er din opgave at klare ærterne 
samtidig med at du forbedrer 
din spilfigurs skill-level.

Yakuza 6 - the song of life 
Sega, 2018. PS4
Actionspil. Action-adventure 
om den hårdtslående gangster 
Kazuma Kiryu. Efter afso-
net fængselsstraf opsøger 
Kazuma sin store kærlighed 
Haruka, men opdager at hun 
ligger i koma. Kazuma må nu 
passe Harukas barn, Haruto, 
og finde ud af, hvad der hænd-
te hende.
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