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BØGER
Danske romaner

Faldborg, Hanne
Havets døtre
Septem, 2017. 364 s

Mørk, Christian
Kujonen
Gyldendal, 2017. 285 s

Aidt, Naja Marie
Har døden taget noget
fra dig så giv det tilbage

Historien om de to søstre
Oline og Thea og deres liv i
henholdsvis Vestjylland og
Aarhus i årene 1917-1967.

Forfatteren Andreas forføres
i yderste potens af den manipulerende krimiforfatter, Kris
Power. Forelskelsen er farlig
og fører til alverdens trængsler for Andreas, der beslutter
at skrive en bog om sin besættelse.

Gyldendal, 2017. 155 s

I digte og tekst beskriver Naja
Marie Aidt kærligheden til sin
søn Carl, og sorgen efter hans
død i en alt for ung alder.

Gottlieb, Sanne
Sleep stalker
Lindhardt og Ringhof, 2017. 199 s

Ulf vokser op som enebarn i
Ålsgårde. Han er et specielt,
gammelklogt og ensomt barn
uden venner eller forstående
forældre.

Corinne er nattevandrer og
kan frigjort fra sin sovende
krop bevæge sig uset rundt i
Singapores gader. Da hun forelsker sig i en kinesisk overlæge, tager hendes skyggeliv en
dramatisk drejning. Det bliver
begyndelsen på en dyster og
sanselig fortælling om ensomhed, besættelse og lyst.

Brøgger, Suzanne
Koral
Gyldendal, 2017. 411 s

Hejgaard, Janne
Ana elsker
Turbine, 2017. 352 s

Åbenhjertig, selvbiografisk
beretning om forfatterens
opvækst og baggrund og om
hendes utraditionelle livsfilosofi, længsel efter frihed og
søgen efter egen identitet.

Da Ana møder Carl, tror hun at
hun har mødt manden i sit liv.
Men hurtigt tager forholdet
og Anas liv en drejning, og
Ana står lige pludselig midt i et
parforhold fyldt med manipulation og løgne.

Askov, Stine
Bjørneklo
Gyldendal, 2017. 243 s

Hørslev, Lone
En ordentlig mundfuld
Rosinante, 2017. 207 s

Ramsland, Morten
Æg
Rosinante, 2017. 268 s

Noveller hvor man møder en
række mennesker der er i en
slags overgangsfase eller livskrise, oftest i forbindelse med
afslutningen på et parforhold.

Fabulerende fortælling om en
slægt hvis skæbne er uløseligt
forbundet med et guldæg.

Munksgaard, Torben
Muren
Lindhardt og Ringhof, 2017. 549 s

Det bliver dråben for Bjørn da
hans kone forlader ham. I vrede og frustration over verden
beslutter han sig for at bygge
en mur rundt om sit hus. Men
muren bliver kun begyndelsen
på hans problemer.
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Rasmussen, Birgitte
Som alle de andre
Lauritz, 2017. 357 s

Karen vil skilles fra Søren, som
har været hende utro efter
mere end 20 års ægteskab.
Hun skal nu navigere i et helt
ny verden med datingprofiler,
delebørn, eks-svigermor og
eksmandens nye fitnesskæreste.

Reinhardt Jakobsen, Mette
Vil ikke forstyrres
Byen, 2017. 196 s

Nielsen, Peter
Tider
Rosinante, 2017. 148 s

Livet kører derudaf for ægteparret Anne og Anders med
karriere, børn og ny granit i
indkørslen indtil Anne opdager, at Anders har affære med
en yngre kollega. I håbet om
at redde ægteskabet vil de
prøve lykken i Paris.

Digte der beskriver sanselige
indtryk af omverdenen og
reflekterer over livet, tiden og
døden.

Skyggebjerg, Jacob
Jalousi
Gladiator, 2017. 142 s

Samsine og HP er et ungt
par, der lever sammen på
samfundets skyggeside. De er
vidt forskellige men dybt forelskede i hinanden - lige indtil
jalousien viser sit fæle ansigt.

ene søster, Bergljot, og broderen har brudt med familien
på grund af faderens seksuelle
overgreb, men resten af familien vil ikke anerkende, hvad
der er sket.

Jón Kalman Stefánsson
Nogenlunde på størrelse
med universet

Woetmann, Peter-Clement
Bag bakkerne, kysten
Kronstork, 2017. 61 s

Batzer, 2017. 406 s

Digte, der inddrager læseren
i en sanselig oplevelse af at
være bådflygtning.

Ari er vendt tilbage til Keflavik
for at besøge sin far, der er
døende. Byen, der har præget
Aris liv, har forandret sig og
dog er alt ved det gamle. Ari
længes stadig efter ordene,
efter afklaring og en mening
med fortidens sorg. Men
frem for alt længes han efter
poesien og ekskonen.

Nordiske romaner

Digte

Kinnunen, Tommi
Lyset bag dine øjne
Cicero, 2017. 353 s

Jac, F. P.
Udvalgte digte
Tiderne Skifter, 2017. 319 s

Omkring 1950 bliver den
ni-årige Helena sendt hjemmefra for at gå på blindeskole
i Helsinki. Det er svært for
hende og for familien, som
går lidt i opløsning. Mange år
senere kommer hendes nevø
Tuomas også til Helsiniki, hvor
han finder sig en mand.

Bibliotek Jac ; 6

Digte i udvalg fra hele F.P. Jacs
(1955-2008) omfattende forfatterskab. Kronologisk anlagt
fra debuten i 1976 til tre posthumt udgivne digtsamlinger.

Hjorth, Vigdis
Arv og miljø
Turbine, 2017. 332 s

Da faderen dør, blusser
arvestriden op blandt fire
søskende og deres mor. Den
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Larsen, Britt Karin
Som stenen skinner
Gyldendal, 2017. 296 s
Folket i Finnskogen ; 3. bind

Et barnemord er den røde tråd
i fortællingen, der bearbejder
store spørgsmål som kærlighed, skyld og ensomhed.

Lindstrøm, Merethe
Fra vinterarkiverne
Tiderne Skifter, 2017. 218 s

Merethe er gift med Mats,
som er sindslidende, og som
med jævne mellemrum taler
om at tage livet af sig. Men
på trods af de hårde odds
kæmper de begge for at holde
sammen på både sig selv og
familien.

Svanes, Tor Even
Skamskudt
Jensen & Dalgaard, 2017. 200 s

Mari er nyuddannet dyrlæge og bliver inspektør
på en norsk sælfangst i
Grønlandshavet. Hun er
eneste kvinde om bord og
udsættes for nedladende,
chauvinistiske bemærkninger,
som kammer over i grove trusler, da hun påpeger de uetiske
fangstmetoder.

Udenlandske romaner

hippieterrorist, fordi hun har
kastet sten mod en republikansk præsidentkandidat.

liv i sidste halvdel af det 20.
århundrede.

Ferrante, Elena
Besværende kærlighed
C&K, 2017. 201 s

Makos, Adam
Et højere kald
Turbine, 2017. 424 s

Delias mor, Amalia, bliver
fundet druknet i en bugt.
Delia dykker ned i sin fortid
og i dystre familieforhold for
at belyse omstændighederne
omkring moderens død.
Ahern, Cecelia
Flosset
Politiken, 2017. 343 s

Celestine lever i en fremtid,
hvor alt skal være perfekt.
Celestine selv er ung, smuk,
veluddannet og sjov. Men
alt ændrer sig den dag, hvor
hun hjælper en gammel syg
mand, der har forbrudt sig
mod samfundets regler.
Snart er Celestine fængslet
og dømt.

Drabble, Margaret
Den forgyldte baby
Valdemar, 2017. 298 s

Jess får et handicappet barn,
Anna, som kræver al Jess' tid
og kærlighed. Som en del af
samfundet og blandt familie
og venskaber, skildres deres

Et stærkt beskadiget amerikansk B-17-bombefly ført af
piloten Charlie Brown forsøger
at komme fra Tyskland til
England i december 1943. Den
tyske jagerpilot Franz Stigler
har den på kornet, men vælger overraskende at eskortere
den gennem luftværnsbatterierne.

Hettche, Thomas
Påfugleøen
Batzer & Co, 2017. 340 s

Marie, som er slotsfrøken og
dværg, bor på Påfugleøen i floden Havel ved Berlin. Vi følger
hendes liv og et trekantsdrama
baseret på kærlighed og jalousi, mellem Marie, hendes bror
Christian og vennen Gustav.

at hun vil gøre forholdet forbi,
men det er langt fra den største hemmelighed mellem de
to, og da turen hjem ender
ved en tom skole uden for
lands lov og ret, breder tvivlen, usikkerheden og angsten
sig. Hvem er Jake? hvad skal vi
her? og hvem er jeg?

Schwitter, Monique
En blandt andre
Rosinante, 2017. 318 s

En kvindelig forfatter opdager, at hendes første kæreste
begik selvmord for fire år
siden. Hun beslutter at undersøge, hvad kærlighed er, ved
at skrive en roman om de tolv
mænd i hendes liv.

Tucker, K. A.
Ti små åndedrag
Lovebooks, 2017. 365 s

Hill, Nathan
Niksen
Lindhardt og Ringhof, 2017. 750 s

Samuel er 11 år, da hans mor
pludselig forlader ham og
faderen. Samme sommer flytter hans bedste kammerat
og hans tvillingesøster. 20
år efter genser han sin mor,
der af medierne udnævnes til

Reid, Iain
Jeg overvejer at gøre det forbi
Lindhardt og Ringhof, 2017. 243 s

Et ungt par besøger hans forældre. Kvinden ved allerede,
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Kacey på 20 år er rejst til
Miami med sin lillesøster Livie.
Hun er et psykisk vrag efter
en voldsom ulykke. Venskabet
med natklubdanserinden
Storm, hendes datter Mia og
ikke mindst den sexede Trent
tvinger Kacey til at konfrontere sine gamle traumer.

Webb, Katherine
Det forbudte barn
Cicero, 2017. 443 s

Dramatisk roman om pigen
Stær og kvinden Rachel, der
begge savner en forsvunden
kvinde i 1800-tallets England.
Deres fortid indeholder store
hemmeligheder, som de sammen opklarer.

Vigan, Delphine de
Dage uden sult
People'sPress, 2017. 148 s

firmaet, må Sofi revidere sit
forhold til den adelige Otto.

Edie havner i en shitstorm og
må forlade London og vende
tilbage til barndomsbyen
Nottingham.

Glines, Abbi
Alt for mange hemmeligheder
Turbine, 2017. 233 s

Osted, Rie
Dage på en ø
mellemgaard, 2017. 316 s

Blaire er helt alene i verden efter sin mors død.
Modstræbende må hun tage
imod hjælp fra sin rige stedstorebror, Rush. En umulig og
vanvittig tiltrækning mellem
dem, gør det svært at holde
paraderne oppe.

Forfatteren Anna er blevet
forladt af kæresten, han har
tømt hendes bankkonto og
er flyttet til Stockholm med
forlagets receptionist. For
at komme sig over bruddet,
tager hun sammen med ni
helt fremmede mennesker, på
en uges refugium på en lille
græsk ø.

Den 19-årige anoreksiramte
Laure indlægges på hospitalet,
da hendes vægt når 35 kilo
og hun er i overhængende
livsfare. Nu starter hendes
langsomme kamp for at vende
tilbage til livet.

Riley, Lucinda
Stormsøsteren
Cicero, 2017. 581 s

Mest for kvinder

De syv søstre-serien ; 2. bind

Da Allys adoptivfar Pa Salt dør,
får Ally og hendes fem søstre
hver især en ledetråd til at
finde deres biologiske ophav.
I Stormsøsteren føres Ally til
Norge, hvor hendes historie
er viklet ind i en stor slægt af
klassiske musikeres historie.

Forss, Lina
Arvtageren
HarperCollins Nordic, 2017. 272 s
Stockholm romance ; 1. bog

Den smukke, unge Sofi
Enhörning kører familiefirmaet
med benhård disciplin. Men
hun har også brug for lidenskab, sex og kærlighed. Da
den maskuline playboy, Peder
får en konsulentopgave for

Historiske romaner

McFarlane, Mhairi
Findes der én, findes der flere
HarperCollins Nordic, 2017. 431 s

Edie kysser brudgommen til
sine venners bryllup. Egentlig
er det ham der kysser hende,
men det er ikke den udlægning der bliver mest udbredt.
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Abildgaard, Poul
Tiderne skifter
Eksistensen, 2017. 408 s

I 1533 vender munken Oluf
retur til Danmark. Landet er
i en opbrudstid, på grund af
den lutherske tros indtog
blandt folket. Dette sætter
også Olufs tro på prøve.

Clasen, Michael
Det smukke kranie
fra Købmagergade
BoD, 2016. 361 s

Historisk roman fra 1800-tallet
frit skrevet efter historien om
lægen og kranieforskeren Carl
Otto fra København og bondekonen Anne Andersdatter fra
Lolland.

Dalager, Stig
Kvinde i et århundrede
People'sPress, 2017. 409 s

Prinsesse Elisabeth af
Bøhmens tjenestepige og
veninde fortæller om prinsessens liv og virke i 1600-tallet.
Vi hører om udfordringer og
familiefejder i den royale familie, om det moderne Europas
svære fødsel og om Elisabeths
varme forhold til filosoffen
René Descartes.

Gulløv, Tonny
En konges æt
McGugl, 2017. 500 s

lig om en gådefuld psykologiprofessor, der blev brutalt
myrdet for år tilbage. Mordet
blev aldrig opklaret.

selvudslettende Evangeline bliver han stormende forelsket.
Evangeline kan hverken sige
nej til både masser af penge,
forkælelse eller hård S/M sex.

Gerritsen, Tess
Dobbeltgængeren
Jentas, 2017. 374 s

Kennedy, Elle
Kamp til stregen
Flamingo, 2017. 351 s

Krimiserien med: Rizzoli og Isles ; 4

Off-campus ; 4

Ishockeyspilleren Tucker tror
på kærlighed ved første blik.
Sabrina har kun fokus på én
ting: at komme ind på jurastudiet på Harvard, men alle
skal jo have noget god sex ind
imellem.

Carter, Chris
Mordoffer
Jentas, 2017. 406 s

Da Tanye Kaitlin modtager et
videoopkald fra sin bedste
veninde ændres begges liv for
evigt. Hvis ikke Tanye svarer
rigtig på to spørgsmål bliver
veninden dræbt og Tanye skal
se på. Hunter og Garcia jagter
denne gang en morder som
torturer sine ofre, og får pårørende til at se på.

2. del af: 1000-årsriget

Ulv Palnatoke havner i centrum for magtkampen i danernes land i 900-tallet, og snart
afløser det ene voldsomme
kamp den anden i bestræbelserne på at samle Gorm den
Gamles rige.

Erotiske romaner
Banks, Maya
Besat
Pretty Ink, 2017. 315 s

Spænding
Bollen, Christopher
Orient
Gad, 2017. 663 s

Den fremmede Mills Chevern
ankommer til den lille by
Orient og pludselig begynder
mystiske dødsfald at finde
sted. Men hvad gemmer der
sig under overfladen i den
lille by?

Chirovici, E. O.
Spejlbogen
Hr. Ferdinand, 2017. 327 s

Et ufuldendt romanmanuskript vækker stor interesse
hos en litterær agent, og han
sætter alt ind på at finde både
forfatteren og fortsættelsen.
Romanudkastet handler nem-

Enforcers ; 1. bind

Rigmanden Drake Donovan
kan få lige hvem han vil have.
Men først da han møder den
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Rizzoli og Isles får sig en overraskelse, da der findes en død
kvinde uden for Isles' hjem
- en kvinde, der ligner hende
til forveksling. Og hvordan
hænger det sammen med den
savnede, højgravide kvinde?

Grangé, Jean-Christophe
Ondskabens ritual
Rosinante, 2017. 778 s

På en fransk flyvebase går et
optagelsesritual tilsyneladende galt, men da Ervan Morvan
tilkaldes viser det sig, at sagen
trækker spor til en sag, Ervans
far havde i Afrika som ung.

James, Peter
Dødsmærket
Cicero, 2017. 378 s

Brady har noget at gøre med
en række selvmord.

Via et maleri får hun ham
posthumt til at samarbejde
med franskmændene om at
stoppe IS.

Roy Grace-serien ; 11. bind

En kvinde bortføres og
hendes kæreste bliver over
telefonen vidne til det.
Kriminalkommissær Roy Grace
skal nu opklare hendes forsvinden og finde hende inden
det er for sent, da en seriemorder er på spil.

Mackintosh, Clare
Jeg ser dig
Aronsen, 2017. 425 s

Kerr, Philip
Hinsides tavsheden
Modtryk, 2017. 295 s

Rankin, Ian
Gamle fjender
Klim, 2017. 372 s

Berlin noir serien ; 11. bog

John Rebus-serien

I 1956 arbejder Bernie Gunther
under falsk navn som receptionschef ved den franske
Riviera. Fortiden indhenter
ham dog, da han indblandes
i et pengeafpresningsforsøg
mod W. Somerset Maugham.

Hvordan hænger et 40 år
gammelt uopklaret mord sammen med et ulmende opgør
i Edinburghs underverden?
John Rebus får sin sag for i det
spegede opklaringsarbejde,
der både involverer hvidvaskning af penge, korruption og
ikke mindst hans gamle ærkefjende Big Ger Cafferty.

King, Stephen
Vagt forbi
Hr. Ferdinand, 2017. 467 s
Krimiserien med: Bill Hodges ; 3

Brady Hartsfield, bedre kendt
som Mercedesmorderen,
er ikke færdig med denne
verden. Selvom han tilsyneladende er uoprettelig hjerneskadet, tror Bill Hodges, at

Dansk spænding

Psykologisk thriller, hvor en
række personlige annoncer
kædes sammen med en række
mord og voldtægter på kvinder i London.

rorangreb. I Aarhus kæmper
politiet også samtidig med
uforklarlige bortførelser af
babyer, men denne efterforskning leder skridt for skridt
mod terrorcellen, der har
uhyggelige, særdeles lokale
rødder.

Hancock, Anne Mette
Ligblomsten
Lindhardt og Ringhof, 2017. 304 s

Clemen, Thomas
Jeg er Sif
Modtryk, 2017. 349 s

Sif blev voldtaget og næsten
dræbt. Nu er hendes overfaldsmand på fri fod igen,
og han er efter hende. Men
denne gang vil hun slå igen.

Silva, Daniel
Den sorte enke
HarperCollins Nordic, 2017. 492 s

Gammelgaard Madsen, Inger
Falkejagt
Farfalla, 2017. 383 s

Islamisk Stat laver en stor terroraktion i Paris, og konservatoren/agenten Gabriel Allons
veninde er blandt ofrene.

Krimiserien med: Roland Benito og
Anne Larsen ; 10

København og i særlig grad
Aarhus er mål for heftige ter-
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Journalisten Heloise Kaldan
modtager mystiske breve
fra en undsluppen morder,
kvinden Anna Kiel, som hun
ikke kender. Heloise bliver
hurtigt viklet ind i en opklaring
af mordet som Anna Kiel har
begået.

Hastrup, Julie
Mirakelmanden
Politiken, 2017. 380 s
Krimiserien med: Rebekka Holm ; 6

Rebekka Holm er sygemeldt
fra sit job hos Københavns
Politi, men da hun under
et besøg hos kæresten i
Stockholm falder over en sag
om drab og forsvundne børn
og voksne, kaster hun sig ind i
efterforskningen.

Jensen, Frank
Syrienkrigeren
mellemgaard, 2017. 350 s

En ung andengenerationsindvandrer, Hassan Jaber, vender desillusioneret hjem fra
Islamisk Stat. Han opsøges af
PET og involveres i en undercoveropgave, der har til formål at forhindre terrorangreb.
Men han får snart mistanke
om, at han er afsløret. Spillet
ændres radikalt.

Kjær-Madsen, Maria
Vanviddets dybder
Valeta, 2017. 367 s

Den tidligere journalist, politibetjenten Luna, har en krise
med sin kæreste, journalisten
Janus, og samtidig skyller en
død kvinde op på land. Meget
tyder på at hun er blevet myrdet og opklaringen fører Luna
til Strynø, til den mystiske
mand "Klokkeren".

Knudsen, Jakob
Hjemløs
People'sPress, 2017. 439 s

To drab og en bortførelse
blandt hjemløsemiljøet i
Kildeparken i Aalborg må
have en sammenhæng, som
Rigspolitiets drabstaskforce

med Kristian Swane i spidsen
tilkaldes for at løse.

og flere attentater følger.
Er det terror eller ligger
der andre motiver bag?
Kriminalkommissær Martin
Rømer er på sagen, der ikke er
nemmere af at PET prøver at
overtage den.

Kærså, Morten
Den symfoniske gåde
Turbine, 2017. 277 s
2. del af: Den uskyldige morder

Den navnløse musiker skal
skrive en symfoni og vælger
at den skal handle om en gammel flamme. Men det medfører en uoverskuelig og farlig
cocktail af utroskab, mord,
korruption og alkoholmisbrug.

Lassen, Linda
Det forsvundne spædbarn
Hovedland, 2017. 279 s

På en byggeplads i Odense
dukker skelettet af et lille barn
op. Da liget kan være op til 40
år gammelt, samler opmærksomheden sig om en tragisk
spædbarnsbortførelse, hvor
drengen Grynt aldrig blev fundet. Men sagen er ingenlunde
glemt.

Wolf, Inger
Kragemanden
People'sPress, 2017. 312 s
Krimiserien med: Christian Falk ; 2

Christian Falk har et andet syn
på psykiatri end sin chef. Da en
patient flygter fra sygehuset og
en pige bliver fundet myrdet,
kommer Christian på sporet af
en seriemorder, der har en sær
tilknytning til krager.

Remar, Morten
Detonator
EgoLibris, 2017. 255 s
Krimiserie med: Martin Rømer ; 1

En vejsidebombe dræber
Danmarks forsvarsminister
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Nordisk spænding
Ahnhem, Stefan
Atten grader minus
Lindhardt og Ringhof, 2017. 463 s

Efter en voldsom biljagt kører
en bil i Helsingborg havn. Da
føreren af bilen obduceres,
viser det sig, at han har været
død i flere måneder. Det bliver
starskuddet på en sag om en
seriemorder, der stjæler andre
menneskers identitet, hvorefter han dræber dem. Fabien
Risk, og resten af styrken i
Helsingborg politi begynder
langsomt at trevle sagen op.

Alsterdal, Tove
Vend dig ikke om
Modtryk, 2017. 397 s

Da Evas eksmand Svante
bliver dræbt, bliver hun selv
anklaget, for forholdet var
dybt kompliceret og uafklaret.
Efterforskningen leder dybt
ind i Stockholms romamiljø
sideløbende med en sag om
fundet af en massegrav i
parken ved det nedlagte
Beckomberga psykiatrihospital.

Börjlind, Cilla
Sov du lille
Rosinante, 2017. 433 s

Midt under flygtningekrisen
i Sverige fører fundet af en
dræbt og lemlæstet dreng
makkerparret Olivia Rönning
og Tom Stilton ind i en sag
om forsvundne, uledsagede
flygtningebørn. Sagen trækker
spor til et forbrydersyndikat,
der handler med menneskeorganer.

leder mod udnyttelse af fattige vietnamesere og vækker
også dæmoner på det personlige plan.

Lövestam, Sara
Sandhed med modifikationer
Aronsen, 2017. 238 s

Kouplan er illegal iransk flygtning og privatdetektiv. Han
bliver kontaktet af Pernille,
hvis 6-årige datter er forsvundet. Opklaringsarbejdet
bringer ham i kontakt med
Stockholms underverden, men
det er som om alle spor ender
blindt, og snart må Kouplan
overveje hvad der er sandt og
hvad der er falskt.

Persson Giolito, Malin
Størst af alt
Gyldendal, 2017. 409 s

Sten, Viveca
I sandhedens navn
People'sPress, 2017. 464 s

18-årige Maja er anklaget for
skoleskyderi på sit gymnasium i den velhavende del af
Stockholm, hvor blandt andre
hendes kæreste og hendes
bedste veninde blev skudt. I
retssagen bliver hele forløbet
rullet op, og skyldsspørgsmålet afgjort.

Anklagen Nora Linde har
en stor sag om økonomisk
kriminalitet, mens Thomas
Andersson skal finde en dreng,
der er bortført fra en sejlerlejr
i skærgården.

Julius, Rasmus
Økuller - nødopkald
Zoom, 2017. 48 s

Striber om hvad der kan ske
på en øde ø - samt alt det, der
ikke kan ske, men som sker
alligevel!

Biografier
& erindringer

Nesbø, Jo
Tørst
Modtryk, 2017. 523 s
Krimiserien med: Harry Hole ; 11

Kallentoft, Mons
Vandengle
People'sPress, 2017. 412 s
Krimiserien med: Malin Fors ; 6

Drabet på et ægtepar sætter
fra første færd Malin Fors og
hendes kolleger på en intensiv
opgave. For parrets 5-årige
adoptivdatter fra Vietnam er
forsvundet. Eftersøgningen

Tegneserier

I Oslo bliver unge kvinder
dræbt og deres blod drukket.
Tidligere politiinspektør Harry
Hole bistår med politiet med
sagen, hvor den blodtørstige
gerningsmand viser sig at have
et personligt regnestykke at
gøre op med Hole.

Roslund, Anders
En bror at dø for
Modtryk, 2017. 410 s

Bankrøveren Leo har udtænkt
det perfekte kup, og kommissær John Brocks ånder ham i
nakken. Begge har de brødre,
som er eller kan blive involveret i kuppet, og begge bruger
de den andens bror i deres
interne psykologiske spil.
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99.4 Bredsdorff, Thomas
Bredsdorff, Thomas
Tøsne og forsytia
Gyldendal, 2017. 231 s

Thomas Bredsdorff (f. 1937)
beretter om sit og ægtefællen Lenes liv, efter hun i 2012
fik konstateret Alzheimers
sygdom.

99.4 Diski, Jenny
Diski, Jenny
På skøjter til Antarktis
C&K, 2017. 268 s

Jenny Diskis (1947-2016) skildring af sin rejse til Antarktis
med et russisk krydstogtskib,
med iagttagelser af natur og
medpassagerer. Samtidig dykker hun ned i erindringer om
sin opvækst, præget af psykisk
ustabile forældre og egne
indlæggelser på psykiatrisk
hospital i ungdomsårene.

99.4 Smærup Sørensen, Jens
Skyum-Nielsen, Erik
Et græsstrå i vinden
Gyldendal, 2017. 177 s

Samtaler med Jens Smærup
Sørensen (f. 1946) om hans liv
og forfatterskab.

99.4 Suskind, Owen
Life, animated
Another World Entertainment,
2016. Dvd

Owen Suskind er autist. I en
tidlig alder begynder han at
lukke sig inde i sig selv, han
begynder at forsvinde fra
omverdenen. Men gennem
Disneys magiske universer og
karakterer formår Owen at
kommunikere med forældrene

og Owen begynder sin stille
rejse mod at blive en del af
samfundet og løsrive sig fra
forældrene.

for dem i deres alderdom. Samt
afsnit, hvor forfatteren diskuterer samfundets hang til ungdom
og træningstyranni, retten til et
stille liv og hvordan aktivitet er
lig med en god alderdom.

99.4 Suzuki, Wendy
Suzuki, Wendy
Sund hjerne - godt liv
Dansk Psykologisk Forlag, 2017.
303 s

Fra virkelighedens
verden

Hjerneforskeren Wendy
Suzukis personlige beretning
om sit liv og forskning, og om
hvordan hun træner sin hjerne
til øget koncentrationsevne,
bedre hukommelse og mere
glæde og vitalitet.

34.38
Seierstad, Åsne
To søstre
Gyldendal, 2017. 439 s

En oktoberdag i 2013 forlader
søstrene Ayan og Leila deres
hjem i en lille norsk by for
at tage til Syrien for at blive
krigsbrude i IS. Om at finde sin
identitet, og om sammenstød
mellem religioner og kulturer i
en global verden.

99.4 Trump, Donald J.
Trump bag facaden
Lindhardt og Ringhof, 2017. 494 s

Om Donald Trump (f. 1946)
fra hans barndom til han blev
præsident i 2017, med faktatjek af hans påstande.

99.4 Helms, Hans Jakob
Helms, Hans Jakob
Hold da kræft mand
Gyldendal, 2017. 126 s

Livshistorier

Forfatteren Hans Jakob Helms
(f. 1949) fortæller sin sygdomshistorie som prostatakræftpatient, fra han opdager
sygdommen hen over forskellige behandlingsforløb og
til i dag, hvor han lever med
kræften.

30.1668
Martinsen, Bente
Lange liv
Gyldendal, 2017. 159 s

Ti mennesker fortæller om
deres liv, og hvad der har værdi
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99.4 Knudsen, Rita
Knudsen, Rita
Da Aage forsvandt
Turbine, 2017. 176 s

Rita og Aage møder hinanden
i en moden alder, og det er
kærlighed ved første blik. De
får dog ikke mange år sammen, før Aage rammes af
Alzheimers, kun 56 år gammel.
En beskrivelse af forløbet med
en demensramt, men også en
fortælling om kærlighed, og
hvordan man er parat til at
sætte sig selv til side for den
man elsker.

99.4 Langemark, Gunnar
Langemark, Gunnar
Dead man talking
DreamLitt, 2017. 210 s

Baseret på dagbogsnotater via
Facebook beretter forfatteren
(f. 1963) om sin kamp mod en
dødelig cancer i skjoldbruskkirtlen, om lindringen ved
hjælp af cannabisolie, og om
den kamp der samtidigt skal
kæmpes med et social- og
sundhedssystem præget af
bureaukrati, mistro og arrogance.

99.4 Melton, Glennon Doyle
Melton, Glennon Doyle
Love warrior
Turbine, 2017. 252 s

Glennon Doyle Melton's (f.
1976) beretning om, hvordan
hun som 10-årig fandt trøst i
overspisning og som voksen
i alkohol og seksuelle eskapader. Men det ændrede sig,
da hun mødte Craig og blev
gravid. Alt var lykkeligt, lige
til hun opdagede Craigs utroskab.

Tro & tanker

26.3
Montanari, Roberta
Tanker og trøst
Bibelselskabet, 2016. 105 s

Samtaler med de tre hospitalspræster, Christian Juul Busch,
Thomas Andersen Kjær og
Maria Baastrup Jørgensen,
om de eksistentielle spørgsmål der dukker op, når man
rammes af alvorlig sygdom.
Om hvad den kristne tro og
Bibelen kan bidrage med, når
livet gør ondt.
10.9
Warburton, Nigel
En lille filosofihistorie
Herreværelset, 2017. 328 s

der udgør historien om
vindmøllevirksomheden
Vestas. Med interviews med
tidligere og nuværende
Vestas-medarbejdere, samarbejdspartnere og industrifolk,
samt regnskaber og bagmandspolitiets afhøringer og
dokumenter fra udenlandske
retssager.

Samfund & politik

51.1
Kragh Sørensen, Henrik
Tal
Aarhus Universitetsforlag, 2017.
60 s

Introduktion til 53 vestlige filosoffer og tænkere fra Oldtiden
til 1900-tallet.

Tænkepauser ; 47

Vi kan tale om tal, regne med
dem, tænke over dem og forundres over dem. Nogle tal tillægges særlig betydning, som
fx lykketal, og for nogle er 42
svaret på alt.

15
Vetlesen, Arne Johan
Om ondskab
Klim, 2017. 223 s

På baggrund af en række
historiske eksempler på grusomheder, bl.a. terroraktionerne den 22. juli 2011 i Oslo og på
Utøya, diskuteres drivkraften
bag ondskabens ugerninger.
Målet med bogen er at gøre
os bedre rustet til at forklare
og modvirke ondskab.

Erhvervsuccesser
62.28
Vestas
Lindhardt og Ringhof, 2017. 335 s

Om menneskerne og begivenhederne verden over,
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30.11
Han, Byung-Chul
I sværmen
Mindspace, 2017. 113 s

Filosofisk manifestlignende
debatbog om skyggesiderne
ved de digitale medier. Fokus
er især på de sociale medier.

det med tilknytningstraumer:
den kroniske livsstress, rastløshed, anspændthed, ulyst,
tomhed og ubehag. Viser, at
en opvækst med utryghed,
skam, tab af tillid og lignende
svigt kan bearbejdes og gøres
mindre smertefuld gennem
terapi.

32.6
Fenger-Grøndahl, Malene
Venligboerne
Bibelselskabet, 2017. 179 s

30.1668
Lindemann, Camilla
60 med mere
Turbine, 2017. 285 s

Interviews med en række
danskere, som gerontologen
Henning Kirk, sexologen
Sanne Neergaard og ældreminister Thyra Frank om det
aktive liv efter de 60 år. Om
bl.a. sex, karriere, identitet,
børnebørn og ægteskab.

32.15
Skaaning, Svend-Erik
Demokrati
Aarhus Universitetsforlag, 2017.
60 s
Tænkepauser ; 48

Demokratibegreebet set globalt og historisk.

Historien om den folkelige
bevægelse "Venligboerne".
Venligboerne er mest kendt
for arbejdet med flygtninge,
men har også et bredere
formål baseret på nøglesætningerne: "Vær venlig i mødet
med andre", "vær nysgerrig,
når du møder mennesker,
der er forskellige fra dig"
samt "mød forskellighed med
respekt".

15.2
Wedendahl, Lisbett
Hjertestarter
Liftyourmind, 2017. 131 s

Guide til hvordan man åbner
hjertet op, tilgiver og kommer
videre efter f.eks. kærestesorg, skilsmisse eller svigt, så
man kan opnå det kærlighedsliv man drømmer om.

15.5
#tvivl
Turbine, 2016. 225 s

Om de krav og muligheder,
det senmoderne menneske
stilles over for, og den angst
og usikkerhed, det kan medføre. Ved at tillade sig at tvivle
kan man både opnå indsigt og
håndtere presset fra omgivelserne og sig selv.

91.95
Holm, Adam
Endestation Europa
Gyldendal, 2017. 162 s

Interviewbog om Europas
udfordringer med bl.a. Brexit
og de nationalistiske bevægelsers fremmarch.

15.2
Kahn, Matt
Elsk alt
Borgen, 2017. 229 s

Mød alt, hvad der kommer
din vej, med kærlighed. For på
denne måde kan du åbne dit
hjerte og hermed vokse på det
spirituelle plan. Med healende
mantraer og øvelser.

Personlig udvikling
& psykologi
13.4
Holm, Inge Schützsack
Den indre uro
Historia, 2016. 407 s

Giver indsigt i de mange fænomener, der kan være forbun-
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Mest for kvinder
61.266
Hvas, Lotte
Overgangsalderen
Klim, 2017. 228 s

En brugsbog til alle der gerne
vil have viden om overgangsalderen.

68.809
Storm, Pia
Vintage
Gyldendal, 2017. 177 s

79.3
Nedergaard Andersen, Martin
Gruppehop, kålormestafet og
andre lege

Guide til at opbygge en vintage garderobe.

mellemgaard, 2017. 218 s

Enkle beskrivelser af mere end
100 aktiviteter, som er nemme
at gå til. For hver aktivitet er
angivet antal deltagere, alder
og varighed.

Børn & forældre
13.43
Dit barns sprog
Carlsen, 2017. 45 s

Om hvordan man som nybagte forældre bedst kommunikerer med det 0-5 årige barn,
og dermed styrker sprogforståelsen selv inden barnets
første ord.

13.43
Schultz Jørgensen, Per
Robuste børn
Kristeligt Dagblad, 2017. 217 s

Giv dit barn ansvar, livsmod og
tiltro til sig selv.

30.175
Juul, Jesper
Førerulve
Akademisk Forlag, 2017. 221 s

Om det livsvigtige lederskab i
familien.

Rejser & oplevelser

61.265
Dit lille barns motorik
Carlsen, 2017. 45 s

Om hvordan man som nybagte forældre forstår og udvikler
motorikken hos det 0-5 årige
barn.

79.3
Vognsen, Medde Lykke
Leg & balance
Gyldendal, 2017. 186 s

Om hvordan man med målrettede bevægelseslege kan
støtte barnets motoriske
udvikling gennem de første 18
måneder.

61.39
Wilms, Rebecca
Bær dit barn
BabySigning, 2016. 120 s

En guide til at bære børn i
slynge og bæresele.

79.53
Nelsons yogabog
Turbine, 2017. 93 s

Sammen med Bedstefar tager
Nelson og hans søskende på
en spændende yogarejse, hvor
hver ny destination byder på
nye oplevelser - og yogaøvelser. 24 yogalege der lader barnet mærke og træne sin krop
og desuden giver forældre
anledning til at komme med
ned på gulvet.

64.1
Madglæde for børn
Carlsen, 2017 - 45 s

Om hvordan man som nybagte forældre bedst skaber gode
madvaner og et godt miljø
omkring måltidet 0-5 årige
barn. Med opskrifter.
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44.57 Wien
Ørnstrup, Jørn
På cafe i Wien
mellemgaard, 2017. 160 s

Med afsæt i cafelivet i Wien
fortælles om Østrigs historie
bl.a. belyst gennem kunst og
politik.

47.44 Mallorca
Kort og godt om Mallorca
Politiken, 2017. 22 db.s.

Detaljerede folde ud kort.

47.77 Kreta
Kort og godt om Kreta
Politiken, 2017. 28 db.s.

Detaljerede folde ud kort.

Danmark rundt
46
Her er DK
Brøndum, 2017. 262 s

217 forskellige kendte og
ukendte mennesker skriver om en række steder i
Danmark, som de har et særligt forhold til, og bidrager
dermed til et aktuelt og subjektivt portræt af Danmark.

46.2
Cykelture i Danmark
Legind, 2017. 247 s

66 forslag til cykelture fordelt
på Jylland, Fyn, Sjælland og
øer med beskrivelser af seværdigheder undervejs.

46.2
Gang Rasmussen, Torben
Vandreture i Danmark
Legind, 2017. 265 s

Beskrivelser af mere end 100
vandreruter fordelt på Jylland,
Fyn, Sjælland og øer med detaljerede kort over alle turene.

46.2
Hansen, Jørgen
Hyggelige steder i Danmark
Legind, 2017. 249 s

63.67
Sundance, Kyra
101 hundetricks
Billesø & Baltzer, 2017. 208 s

Inddelt efter landsdele beskrives 333 steder i Danmark hvor
der i følge forfatteren er en
særlig dejlig stemning. Med et
vejkort med numre der refererer til de enkelte beskrivelser.

101 aktiviteter, der udfordrer
hunden og styrker båndet mellem hund og hundeejer.

Hus & have
63.5
Demuth, Karina
Krukker og højbede
Politiken, 2017. 151 s

Natur & dyr
55.5
Aaris-Sørensen, Kim
Danmarks pattedyr
Statens Naturhistoriske
Museum, 2016. 256 s

63.51
Naturhaven
Turbine, 2017. 148 s

Viser hvordan man får en
naturlig have hvor mangfoldigheden blomstrer og
hvor insekter og fugle trives.
Handler om at lade træer og
græsset stå og mosset være,
men også om at så danske,
vilde planter, om at udnytte
sine muldvarpeskud og om at
sørge for blomster til bierne
året rundt.

Inspiration til højbede og krukker i haven. Beskriver design
med krukker, kasser og højbede, samt emner som jord,
tilplantning og havegrej. Om
de enkelte planter og hvordan
man får succes med disse. Til
sidst beskrives en række planter der kan spises.

Introduktion til istider og mellemistider, klimasvingninger,
udviklinger i vegetation og
havenes udstrækning. Om
udvalgte arkæologiske fund
og metoder, faunahistorie
og kronologisk fremstilling
af naturens udvikling fra ca.
115.000 år siden til nyere tid,
samt en systematisk gennemgang af de 77 land- og
havpattedyr, der har været,
eller stadig er, naturligt hjemmehørende i området.

63.51
Kingsbury, Noël
Den naturlige have
Gyldendal, 2017. 208 s

Moderne naturinspireret
beplantning.
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63.54
Millard, Elizabeth
Apotekerhaven
Turbine, 2017. 176 s

Om dyrkning og håndtering af
medicinske planter.

63.57
Hus med planter
Gyldendal, 2017. 222 s

Om at bo med sukkulenter,
luftplanter og kaktus.

Mad & opskrifter

64.1
Ottolenghi - kogebog #1
Lindhardt og Ringhof, 2017. 304 s

64.1
Folman Jensen, Michael
Skræl er ikke skrald
Muusmann, 2017. 192 s

Opskrifter fra Ottolenghis
restauranter og deli'er i
London.

Inspiration til hvordan man
kan omdanne f. eks. kartoffelskræller, citrusskræller og
æbleskrog til velsmagende
retter og dermed undgå madspild. Med opskrifter på bl.a.
marmelade, pesto, chips og
salater.

63.58
Lahme, Julia
Kolonihaveliv
Gyldendal, 2017. 226 s

Præsentation af 16 meget
forskellige kolonihaver i
Danmark. Historier om de
mennesker, der bor der og
billeder af deres kolonihave.
Samt kortere essays om kolonihavebevægelsens historie
- hvordan det hele startede,
hvem der før og nu har kolonihaver, og hvorfor der er så
mange, som elsker at have
netop kolonihave og ikke fx
sommerhus.

64.1
Hahnemann, Trine
Forårsmad
Lindhardt og Ringhof, 2017. 119 s

Opskrifter fra det danske
hverdagskøkken inspireret af
forårets råvarer. Én opskrift
til hver dag i de tre forårsmåneder.

64.1
Kydd, Emily
Hurtigt + nemt = lækkert
Legind, 2017. 141 s

64.17
Askov, Nina
Insekter på menuen
Muusmann, 2017. 120 s

Kogebog med retter der indeholder insekter. Bl.a. Buffaloorme, voksmøllelarver, melorme og græshopper. Desuden
indeholder bogen kapitler om
forskellige aspekter ved entomofagi (at spise insekter). Fra
gennemgang af næringsindhold og andre fakta omkring
insekter kontra oksekød - til
spisevaners udvikling over tid
og erfaringer med folks første
insektsmagning.

64.1
Til øllet
Klim, 2016. 247 s

64.17
Bone broth
Muusmann, 2017. 126 s

18 danske stjernekokkes øl-opskrifter samt afsnit om øllets
kulinariske aspekter, og øl og
helbred. Blandt andet om, at
øl med måde har samme sundhedseffekter som vin.

Den kraftfulde drik, der nærer,
opbygger og heler.

64.17
Mad med naturens vilde
planter
Politiken, 2017. 304 s

64.13
Fermentering 2.0
People'sPress, 2017. 203 s

Opskrifter til både brunch, frokost, snacks, hovedretter og
dessert som kan laves hurtigt
og med få ingredienser.

Fermenteringens muligheder.
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Opskriftsbog med præsentation af 54 af de mest almindelige spiselige planter, svampe
og bær og oplysninger om,
hvor de kan findes og hvornår.

64.17
Roulston, Courtney
Salat i glas
Legind, 2017. 119 s

Opskriftsbog med forskellige
salater, inspireret fra hele
verden, som er nemme at tage
med i et glas.

Ernæring & sundhed

64.14
Smidt, Sara Jin
Healthy skinny bitch
Politiken, 2016. 243 s

61.38
Cross, Joe
Reboot med Joes juicekur
People's Press, 2016. 368 s

Tager udgangspunkt i at almindelige mennesker skal spise
almindelig mad, som er let at
lave og få fat i. Dertil kommer
enkel og benhård træning.
Indeholder dels kostprincipper
og opskrifter og dels tre forskellige træningsprogrammer
for hele kroppen.

Reboot handler om udelukkende at drikke juicer baseret
på frisk frugt og grønt i en
given periode og derved opnå
større sundhed og velvære.
Efter en rebooten går man
over til at spise andre sunde
fødevarer, men overordnet
set er der tale om en livsstilsændring.

Opskrifter på safter og toddyer inddelt efter årstidernes
udbud i skov og krat.

64.64
Samsøe, Lene Holme
Kærlighed på pinde
Raglan, 2017. 188 s

70 opskrifter på baby- og
børnestrik med et nostalgisk
udtryk til børn i alderen 0-10
år. Bl.a. huer, tørklæder, pandebånd, frakker, bukser, rompers og kjoler.

64.64
Strik med snoninger
Lindhardt & Ringhof, 2017. 120 s

Indeholder nye japanske
strikdesign inspireret af irske
mønstre. Med tegninger og
diagrammer.

61.38
Elrød, Karin
Veganer
Heart Planet, 2017. 171 s
64.19
Engel, Adam
Vild saft
Turbine, 2017. 155 s

Sy & strik

Guide til en plantebaseret kost
og en hverdag uden kød og
animalske produkter.
64.15
Carlin, Áine
Vegansk for begyndere
Turbine, 2017. 175 s

64.14
Gad, Signe
GAPS kogebogen
Muusmann, 2017. 281 s

Vegansk kogebog med introduktion til vegansk levevis,
gode tips og råd om livet som
veganer og mange veganske
opskrifter.

Om GAPS, som er en fælles
betegnelse for sygdomme, der
bunder i en tarmflora i ubalance, samt opskrifter på sukkerog stivelsesfri GAPS-mad.
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64.64
Watterson, Lynne
Den meget lette guide til fair
isle-strik
Turbine, 2017. 144 s

Guide til fair isle-strik, dens
teknikker og foretrukne garntyper samt eksempler på de
flerfarvede mønstre. Med 11
strikkeopskrifter til tasker,
tæpper og puder.

64.65
Corkhill, Betsan
Hækling og mindfulness
Turbine, 2017. 144 s

symboler, teknikker samt
introduktion til de anvendte
garner.

Kombineret hækle- og mindfulnessbog med teknikker
og øvelser til mindfulness og
hækleopskrifter.

76.5
Bainbridge, Max
Snit og skær
Turbine, 2017. 143 s

80.8
Rosdahl, Cecilie
Skriv en roman
Rosdahl, 2016. 200 s

Trin-for-trin vejledning i snitning af bl.a. spiseske og skærebræt, med udvælgelse af
brugbart tømmer, værktøj og
redskaber samt om finish og
vedligeholdelse.

En guide gennem skriveprocessen fra idé til manuskript. Med
romanfortællingens grundsten
som f.eks. plot, replikker,
karakterer, tid og sted.

Sport
79.43
Dürrfeld, Peter
Fra Moskva til New York
Løfberg, 2016. 112 s

79.32
Larsen, Hanne
Hæklede kegledukker
til spil og leg
64.65
Davgaard, Sarah
Hæklede punge
Klematis, 2016. 46 s

Hækleopskrifter på punge.
Med afsnit om materialer,
udstyr og hækleteknikker.

Om skakspillets VM-historie
kulminerende med en detaljeret gennemgang af norske
Magnus Carlsens dramatiske
forsvar af sin titel mod den
russiske udfordrer Sergej
Karjakin i 2010.

Klematis, 2016. 46 s

18 opskrifter på hæklede
kegledukker med tilhørende
bolde, som kan bruges til både
keglespil og leg.

Hobby & fritid

79.32
Kessedjian, Isabelle
Min hæklede dukke
Turbine, 2017. 95 s

75.71
Nyberg, John
Bogen om iPhone
fotografering

Første halvdel af bogen er farvefotos som viser den færdige
dukke, dragter og tilbehør.
Herefter følger selve opskrifterne med gennemgang af
masketyper, forkortelser,

Libris Media, 2013. 147 s

79.65
Hess-Müller, Karin
Dressurarbejde for hånden
Turbine, 2017. 150 s

Instruktiv hestebog med mange fotos om dressurarbejde.

Få det bedste ud af dit
kamera.
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79.66
Preuthun, René
La Corsa Rosa
mellemgaard, 2017. 664 s

Gennemgang af cykelløbet
Giro d'Italia år for år fra 19092016, med de enkelte års profiler, højdepunkter og interessante ryttere.

79.71
Gravgaard, Thomas
Hjem til fodbold
People'sPress, 2017. 253 s

Fodboldbog og bekendelseslitteratur i ét. Thomas
Gravgaard (f. 1975) fortæller
om sine mange fodboldrejser
til Storbritannien, og om hvad
de har betydet for ham.

Krop & velvære
61.33
Naturlig skønhedspleje
Muusmann, 2017. 112 s

Opskrifter på skønhedsprodukter, man selv kan lave,
f.eks. sæber, læbepomader,
deodoranter og tandpasta.
Desuden et afsnit om miljøvenlige husholdningsartikler
som f.eks. vinduesrens og
skurecreme.

61.64
Littlehales, Nick
Sov rigtigt
Lindhardt og Ringhof, 2017. 212 s

Forfatteren, søvncoach for
store sportsstjerner, afslører
her med sit R90-system, hvordan man kan få søvn nok uden
altid at skulle sove 8 timer.

79.601
Bech, Anne
Kom i form på 6 uger
Gyldendal, 2016. 94 s

Indeholder kostplan med
nemme opskrifter, komplet
træningsplan og tips til at
holde motivationen i top.

Studio, og dets grundlægger
John Olsen (1888-1959), som
stod bag mange film fra den
folkelige danske films guldalder i 1950'erne.

79.601
Bech, Anne
Sund og slank på 6 uger
Gyldendal, 2016. 95 s

Indeholder beskrivelse af
kropstyper, kostplan med
nemme opskrifter, træningsplan og tips til at holde motivationen i top.

78.17
Koch, Kristian
Ud over scenekanten
kristiankoch.dk, 2016. 262 s

Rytmiske bands og solister
på alle niveauer bliver her
coachet igennem alt det, der
udenom musikken skaber
store koncertoplevelser.

79.601
Smuk uden kniv
FADL, 2017. 220 s

Motion, træning og god kost
præsenteres som et sundt
alternativ til plastickirurgiske
indgreb.

99.4 Hynde, Chrissie
Hynde, Chrissie
Vild
Klim, 2017. 322 s

Den amerikanske rocksanger
Chrissie Hynde (f. 1951) fortæller om sin opvækst i Akron,
Ohio, der var præget af hendes kærlighed til rockmusik,
som kulminerede da hun i 1973
tog til London for at starte et
band. Og om at være rockanmelder for NME, om starten
på punk og hendes band The
Pretenders.

Kunst & litteratur
76.7
Himmelsten = Stone of heaven
Museet på Koldinghus, 2017.
152 s

79.601
Træn, spis, lev
Politiken, 2016. 282 s

Om at opnå en sund og veltrænet krop og vedligeholde den.
Med 12 ugers træningsprogram, kostplan og opskrifter.
83.8
Dylan, Bob
The lyrics 1961-2012
Gyldendal, 2016. 679 s

Musik, dans & film
77.696
Pedersen, Paw Kåre
Historien om Saga Studio
mellemgaard, 2016. 607 s

Bod Dylans sangtekster fra
begyndelsen af hans karriere
til i dag. Med grafisk kunst fra
31 pladeomslag samt håndskrevne revisioner.

Historien om det legendariske danske filmselskab Saga
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Om H.K.H. Prins Henriks
private samling af orientalsk
jadekunst, som han har samlet
siden han som barn i Hanoi fik
foræret sin første genstand af
jade. Om samlingen, personen
bag, jadens historie og samlerens karakteristikker.

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie

99.4 Ring, L. A.
L. A. Ring mellem lys
og mørke

Syddansk Universitetsforlag,
2017. 294 s

Ordrupgaard, 2016. 163 s

Bogen omhandler nye forfatterskaber fra 1990-2015.

98.639
Shetterly, Margot Lee
Hidden figures
HarperCollins Nordic, 2017. 364 s

Om den danske kunstmaler
L. A. Ring (1854-1933), og om
den forandring Rings malerier
undergår, da han i slutningen af 1800-tallet bliver gift
med den tyve år yngre Sigrid
Kähler.

Historien om fire afroamerikanske, kvindelige matematikere, der i et raceopdelt USA,
alligevel bliver en vigtig del
af NASA's rumfartsprogram:
Dorothy Vaughan (1910-2008),
Mary Jackson (1921-2005),
Katherine Johnson (f. 1918) og
Christine Darden (f. 1942).

Historie
61.612
Larsen, Klaus
Den blege rytter
Munksgaard, 2017. 320 s
99.4 Bonde, Peter
Weirup, Torben
Dette er ikke en maler
Strandberg Publishing, 2016.
229 s

Om den danske billedkunstner
Peter Bonde (f. 1958), fra han
i 1980'erne bliver kendt som
en del af grupperingen "De
unge vilde", til de seneste års
produktion. Hovedsageligt
malerier, men også skulpturer
og installationer.

Om de store epidemier i
Europas historie centreret
omkring den sorte død,
pesten, og om hvordan epidemierne dannede basis for
store ændringer i samfundet.

og derpå til Theresienstadt.
På baggrund af grundige kildestudier kan han nu fortælle
familiehistorien.

99.94 Batthyany
Batthyany, Sacha
Og hvad har det med mig at
gøre?
People'sPress, 2017. 319 s

Da Sacha Batthyany (f. 1973)
bliver gjort opmærksom på
en brutal hændelse under 2.
verdenskrig involverende hans
grandtante, sætter han sig for
at skrive sin families historie,
og det bringer ham på sporet
af andre hemmeligholdte begivenheder.

Apple & windows

94.41
Turner, Barry
Karl Dönitz
Gyldendal, 2017. 266 s

99.4 Katznelson, Ib
Katznelson, Ib
Lad ham dø - 2-årig i
Ravnsbrück og Theresienstadt

Portræt af Nazitysklands
sidste leder, Karl Dönitz (f.
1891), og en beretning om 2.
verdenskrigs allersidste dage
i Europa.

Syddansk Universitetsforlag,
2017. 273 s

Under 2. verdenskrig blev Ib
Katznelson (f. 1941) som toårig deporteret sammen med
sin mor. Først til Ravensbrück
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19.6393
Langborg-Hansen, Kristian
Få succes med YouTube
Libris, 2016. 93 s

Få mere du af YouTube.

19.682
Pour, Nima
Android tablet
Libris, 2016. 95 s

Tips og tricks til Android
tablet.

lig er han godt i gang med at
fucke det hele op.

Frederik har en affære med
en anden kvinde i byen, som
bliver gravid samtidig.

Udenlandske film
A perfect day
Mis. Label, 2016. Dvd

62.398
Peulicke Larsen, Louise
Google Chromecast
Libris, 2017. 93 s

Tips og tricks til Google
Chromecast.

FILM
Nordiske film
I blodet
Scanbox Entertainment
Denmark, 2016. Blu-ray

Sommerferien er i fuld gang i
København og Simon og hans
tre venner nyder de lange
lyse nætter. Der er masser af
fester, der skal undersøges,
damer, der skal scores og alkohol, der skal drikkes, men det
er som om Simon er lidt ude af
sync med de andre og pludse-

at hendes æggestokke snart
skal støves af! Det bliver de
så af den charmerende millionær Jack Qwant. Men også
hendes eks Mark Darcy får en
hyrdetime med hende. Og så
er Bridget gravid! Men hvem
er faderen?

Vi følger tre nødhjælpsarbejdere i et døgn i de krigshærgede bosniske bjerge, hvor
krigen lakker mod enden. Et
begivenhedsrigt døgn, hvor
alle bliver klogere.
Klassefesten 3
Nordisk Film, 2016. Dvd

Andreas skal være fadder for
sin ex-kones nye baby. Men
først tager han med vennerne
på højskole for at finde en
kæreste, han kan tage med til
barnedåben. Det går selvfølgelig helt galt, bl.a. fordi hans
syge far i kørestol skal med
på turen.

Ben-Hur
SF Film, 2017. Dvd

I tiden efter Kristi fødsel
anklages den jødiske prins
Ben-Hur fejlagtigt for attentatforsøg mod Pontius Pilatus.
Han bliver dømt til slaveri på
de romerske galejer. Fem år
senere vil han hævne uretfærdigheden i en kamp mod sin
adoptivbror Melassa, der er
blevet romersk general.

Kærlighed og
andre katastrofer
Angel, 2017. Dvd

Rosa er psykolog, kontrolfreak
og gift med sin modsætning:
Frederik, som er en uansvarlig drengerøv. Hun vil have
et barn mere og er stoppet
med p-pillerne bag hans ryg.

Bridget Jones's baby
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017.
Blu-ray

Bridget Jones fylder 43 år,
stadig single, og hun føler,
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Café society
Scanbox Entertainment
Denmark, 2017. Blu-ray

Phil Stern driver et af
Hollywoods mest succesrige
agentbureauer i 1930'ernes
Hollywood. Phils nevø, Bobby,
drages af de rige og berømte
og ikke mindst af Phils smukke
assistent Vonnie, der fortryller ham med sin charme. Men
Vonnie har en hemmelighed
og snart tvinges hun til at
træffe et endegyldigt valg.

løs, og har en grusom hemmelighed.

Jack Reacher - never go back
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2017. Blu-ray

Den pensionerede major
Jack Reacher hvirvles ind i en
sammensværgelse, som han
gør alt for at få opklaret og
dermed rense sine tidligere
kollegers navne.

Free state of Jones
Mis. Label, 2017. Blu-ray

Deepwater Horizon
Nordisk Film, 2017. Dvd

Chefelektriker Mike Williams
ankommer til sit arbejde på en
olieboreplatform kun for at
konstatere, at stedet er nedslidt, og at ledelsen presser
resultater frem. Det får fatale
følger. Eksplosioner, voldsom
varme og ukontrollabel ildløs
omdanner boreplatformen til
et inferno!

Don't breathe
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2017. Dvd

Tre venner bryder ind i forskellige huse for at stjæle
småværdier. En dag fristes de
dog af et større beløb, de kan
stjæle fra en blind mand i en
forladt del af byen. Men den
blinde mand er ikke hjælpe-

Da hans nevø falder i Den
amerikanske borgerkrig,
deserterer Newton Knight for
at bringe liget hjem og frister
en tilværelse som jaget vildt
i Mississippis sumpe. Her slår
han sig sammen med bortløbne slaver og andre desertører
og skaber en hær, der udfordrer Sydstaterne.

Love & friendship
Angel, 2016. Dvd

Den smukke og kyniske enke
Lady Susan og datteren
Frederica flytter midlertidigt ind
hos svigerfamilien på landet.
Lady Susan spilder dog ingen tid
og udser sig hurtigt en velstående mand til datteren og ikke
mindst en til sig selv.

Miles ahead
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Hermelinen
Another World Entertainment,
2016. Dvd

Retsformand Racine er en
paragrafrytter og ikke just i
venlig lune, da han skal lede
en nævningedomstol. En ung
mand er anklaget for at have
sparket sin kun syv måneder
gamle datter ihjel. Alt tyder
på, at han er skyldig, men
blandt nævninge genkender
Racine en kvinde!

The lobster
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2017. Dvd

Undselige David er blevet single og derfor for alvor på spanden i et samfund, der ikke på
nogen måde accepterer enlige
personer. Han kommer derfor
på et 'hotel', hvor han har 45
dage til at finde en ny partner.
Hvis ikke det lykkes, bliver han
forvandlet til et dyr!
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Miles Davis har buret sig inde,
han er gået i stå i en ellers
strålende karriere, da en journalist fra Rolling Stone banker
på døren. Miles Davis slår ham
ud, men bliver trukket ud af
apatien. Sammen kommer
Miles og journalisten på en
rejse, dels til pladeselskabet
Columbia for at aftale nærmere om Miles næste udgivelse.
Dels bliver det en rejse tilbage
i tiden, hvor Miles til sidst finder sig selv - og ny inspiration.

Monsieur Chocolat
Mis. Label, 2017. Dvd

Wiener-dog
Angel, 2016. Dvd

Duoen "Footit og Chocolat" er
omkring år 1900 en sensation
med en hvid og en sort klovn.
Men 'den sorte' afrikaner har
svært ved at acceptere sin
rolle som underlegen prügelknabe i manegen og går efter
en seriøs rolle som Othello.

Sort komedie om en gravhunds liv fortalt gennem dens
skiftende ejere: Drengen,
der savner en ven. Den unge
pige, der savner kærlighed.
Ægteparret uden børn. Den
aldrende ensomme mand, ,
der kun har hunden at kaste
sin kærlighed på og til sidst
oldingen, der snart skal dø.
Snowden
Scanbox Entertainment
Denmark, 2016. Dvd

Slow west
Mis. Label, 2016. Dvd

Den unge skotte Jay
Cavendish, er rejst til Amerika
for at opspore sin store kærlighed Rose. På rejsen får han
hjælp af den kyniske gunman,
Silas, men de to er ikke de
eneste som søger Rose,
og snart får de en gruppe
hensynsløse dusørjægere i
hælene.

Dead rising 4
Microsoft Corporation, 2016.
Xbox One

Actionspil. Survival horror. Tag
rollen som fotojournalisten
Frank West, som er på banen
igen i en ny horror-survival og
skal opklare et nyt Zombieudbrud i Willamette, hvor det
hele startede i 1. del af serien.
En sammensværgelse der har
tråde helt ind i regeringen, så
du får hænderne fulde.

SPIL
Forza Horizon 3
Microsoft Corporation, 2016.
Xbox One

Edward Snowden vil gerne tjene sit land og søger derfor ind
hos CIA, hvor hans nærmest
virtuose behandling af computersystemer hurtigt fører ham
mod betroede stillinger med
ansvar for USAs sikkerhed.
Men også ind i en gråzone
med ulovlig overvågning af
uskyldige borgere!
Abzû
505 Games, 2016. PS4

Det spritnye testamente
41Shadows, 2016. Dvd

Adventurespil. I Abzû har du
rollen som en dykker, der
tager på en fantastisk rejse
ned i et ukendt ocean, blandt
fisk, hvaler og mystiske ruiner.
En poetisk oplevelse, hvor grafik og lyd danner en smuk og
indbydende ramme.

Gud lever som en bitter gammel mand, der iført slåbrok fra
sin aflåste lejlighed i Bruxelles
hygger sig med at nedkalde
ulykker over menneskene. En
dag stikker hans datter Ea af.
Hun vil finde 6 nye disciple.
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Racerspil. Open world
racerspil. Du har rollen som
arrangør af årets Horizonbilfestival, som afholdes i
Australien. Udover at deltage i
løb, kan du hyre og fyre andre
kørere, planlægge race events,
handle med biler og sågar
køre på jagt efter sjældne
biler, som står gemt og glemt i
gamle lader.

Gears of war 4
Microsoft Corporation, 2016.
Xbox One

Shooter. Sci-fi shooter i 3. person. Gears of war er tilbage!
Locust-fjenderne og Lambentepidemien er udryddet, men
desværre er det gået hårdt ud
over planeten Sera. Alt fossilt
brændstof væk og frygtelige
storme hærger planeten. Du
spiller oprøreren James Fenix,
søn af Marcus Fenix, helten
fra de tidligere spil. Det er nu
op til dig at nedkæmpe en ny
trussel: the swarm.

af den kriminelle organisation International Contracts
Agency. Spillet udkom som
seks episoder i løbet af 2016,
men er her samlet i ét sammenhængende spil.

dømt rige fra en gigantisk
skare af monstre.

Sniper elite 4
Sold Out, 2017. PS4

Shooter. Nazisterne har bygget et nyt våben, som kan
vinde krigen for dem. Så Karl
Fairburne er rejst til Italien
med sin snigskytte-riffel for at
løse situationen.

Actionspil. Året er 1988 og det
unge Yakuza-medlem Kazuma
Kiryu beskyldes for et mord
han ikke har begået. Nogen
har lagt en fælde for ham,
men før han kan finde ud af
hvem, må han holde sig i live,
og det er ikke let, når man
jages af både gangstere og
politiet.

Resident evil - biohazard
CE Europe, 2017. Xbox One

Hitman
Square Enix, 2017. PS4

Actionspil. Adventurespil.
Action-adventure baseret
på stealth-gameplay. Du
spiller den ikoniske lejemorder Agent 47, som udfører
farlige snigmord over hele
verden, bestilt og betalt

Yakuza 0-zero
Sega, 2017. PS4

Actionspil. Survival horror.
Du er rejst til et øde, sumpet
område i Louisiana, for at lede
efter din kone, som forsvandt
sporløst for 3 år siden. For
hun har lige sendt dig en kryptisk email - hun er altså i live!
Men i sumpen i Louisiana bor
familien Baker, og de bliver dit
værste mareridt!

Steep
Ubisoft, 2016. Xbox One

Sportsspil. Simulation af alpin
ekstremsport, som foregår
i et online open world-miljø.
Her kan du kaste dig ud i
halsbrækkende ekstremsport.
Vælg mellem ski, snowboard,
paraglider og wingsuit, og
konkurrer mod andre spillere.
Spillet kræver personligt Goldabonnement.

Slain - back from hell
Merge Games, 2017. PS4

Platfprmspil. Du er krigeren
Bathoryn, som vækkes til live
igen, for at forsvare et døds-
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