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BØGER
Danske romaner

sin ungdomskærlighed som
hun ikke har set i mange år.
Men rejsen ændrer Claudias
liv.

Lundberg Claesen, Louise
Sommerfuglen på Balis himmel
Pazunski, 2018. 138 s

Den 39-årige Lucy rykker sit liv
op med rode og flytter til Bali
i håbet om at finde sig selv,
spiritualitet og et åndeligt fællesskab og ikke mindst for at
slippe af med traumerne fra
sin dårlige opvækst.

Guldager, Katrine Marie
Bjørnen
Gyldendal, 2018. 172 s

Blæsbjerg, Kim
Desertørerne
Rosinante, 2018. 464 s
3. bind

Mens fundamentet skrider på
Frederiksberg og i Lemvig hos
familien Kappel Bruhn, indtræffer endnu en katastrofe:
et fabrikskollaps i Cambodia
kaster familien ud i deres hidtil
værste krise.

Boas, Kirsten
Det onde jeg ikke vil
Kirsten Boas, 2018. 223 s

59-årige Claudia sidder i en flyvemaskine fra Buenos Aires til
København under påskud af at
skulle deltage i en konference.
I virkeligheden skal hun gense

Vibse, gymnasielærer i 50'erne, fyret fra gymnasiet pga.
samarbejdsproblemer, datteren er flyttet og ægtemanden
er en idiot. Hun flygter til
deres hus i Sverige, og kommer under en snestorm til at
stå ansigt til ansigt med sin
indre frygt og vrede.

Korsgaard, Thomas
En dag vil vi grine af det
Lindhardt og Ringhof, 2018. 312 s

Da Tues mor får tildelt en
stor erstatningssum, tror hele
familien af nu vil livet ude på
landet blive bedre. Desværre
skal der mere til for at få den
dysfunktionelle familie på rette spor, og Tue opdager at der
findes en verden udenfor den
lille by hvor han er vokset op.

Juhl, Pernille
Marens vilje
Juhls, 2018. 412 s

Biografisk roman om Maren
Sørensen (1882-1957), der
uddanner sig til sygeplejerske og begynder sit virke i
det dansk/tyske grænseland.
Vi følger Maren gennem to
verdenskrige, etableringen af
Helsehjemmet og det utrættelige arbejde for det danske
mindretal.

Lassen, Cæcilie
Sol, stjerne, ulykke
Rosinante, 2018. 382 s

Sheila finder Sidsel i en forulykket bil og det vækker minder til dengang for 20 år siden,
hvor en frygtelig hændelse
fandt sted.
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Niklasson, Grit
Vold uden mærker
Powerpress, 2018. 160 s

Birgit har endelig fundet
kærligheden efter lang tids
ensomhed og alt burde være
godt, men langsomt trækker
hun sig fra familie, veninder
og sit arbejde og spørgsmålet
er, om hun nogensinde finder
sig selv igen.

Olsen, Lars-Henrik
Louise
Saxo Publish, 2018. 457 s

Gådefuld kærlighedsroman
om en midaldrende mand og
en yngre kvinde i Sydfrankrig.

Raymond, Shosha
Stillezone
Gladiator, 2018. 106 s

Vesterbak, Henriette
Uofficielt din
Twenty-One, 2018. 445 s

Mens Lila arbejder i et landbrugskollektiv på Sjælland og
har forskellige kærester, forsøger hun at få styr på sine kaotiske tanker om sin barndom
og ungdom i et jødisk hjem,
der faldt fra hinanden.

22-årige Heidi Johansen har
overstået sin prøvetid som
personlig assistent for rockbandet South Bane i Austin,
Texas. Hun har indledt et hedt
forhold til forsangeren John
Monro. Men Heidi finder hurtigt ud af, at et forhold med
rockstjernen John Monro rummer mange udfordringer.

Sebbelin, Ingeborg
Når sandheden skal frem
Brændpunkt, 2018. 240 s

Kollektivroman. I den
lille provinsby Tige dør gamle
Thorvald på plejehjemmet.
Han efterlader sig en notesbog med titlen "Til Thorvald
Andreas Andersens ligfærd",
og breve og notesbøger på sin
gård, og pludselig vælter hemmeligheder ud om flere personer i det lille samfund.

Digte

Nordiske romaner

Grotrian, Simon
Mit nøgne hjerte
Herman & Frudit, 2018. 61 s

Bonde, Golnaz Hashemzadeh
Det var os
Politiken, 2018. 204 s

Digte, der i et stemningsmættet og særegnet sprog kredser
om livet, troen, kærligheden
og skrivekunsten.

Nahid flygtede som ung fra Iran
til Sverige. Nu er hun ensom og
kræftsyg og ser tilbage på sit liv.
Levede hun det godt nok, og
gjorde hun sig umage nok over
for sin mor og sin datter?

Herløv Petersen, Arne
Udvalgte digte
Det Poetiske Bureau, 2018. 521 s

Silvestri, A.
Scener fra et parforhold
DreamLitt, 2018. 330 s

Aamund, Jane
Samtaler om natten
People'sPress, 2018. 183 s

Lea og Christian kæmper for
at få deres parforhold til at
blomstre. Men midt i livet, og
med forskellige forventninger,
er det en svær opgave, som
kræver kampe, og giver dem
begge to store udfordringer.

Forfatteren Jane Aamund (f.
1936) fortæller ærligt og livsbekræftende om sit sygdomsforløb og om de mennesker,
der bor på hendes barndoms
hjemegn i Vestjylland.

Stort og bredt udvalg af
forfatterens digte, der repræsenterer mange genrer og
former fra 1960'erne til i dag.
Derudover eksempler på hans
lyrikoversættelser af bl.a.
Lewis Caroll, James Joyce og
Edward Lear samt ikke tidligere trykte oversættelser.
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Kjærstad, Jan
Storefjeld
Rosinante, 2018. 357 s

I Norge bliver Arbeiderpartiets
frontfigur Arve Storefjeld og
hans familiemedlemmer fundet myrdet i deres feriehytte.
Da de har halsen skåret over,
bliver tragedien udråbt til
at være terror. Igennem tre
pårørendes synspunkter bliver
tragediens påvirkning oplyst.

Udenlandske romaner
Barnes, Julian
Den eneste historie
Gyldendal, 2018. 259 s

Filosofisk roman, hvor den
19-årige hovedperson forelsker sig i sin 48-årige gifte
tennispartner. Han gennemlever alle forelskelsens kvaler,
længsler og forløsninger, indtil
skyerne trækkes sammen, og
tabet lurer.

Didion, Joan
Intet gælder
Gyldendal, 2018. 205 s

Koch, Herman
Sommerhus med
swimmingpool

Manyika, Sarah Ladipo
Som et muldyr der bringer
flødeis til solen

Skuespillerinden Maria Wyeth
lever et barskt og hårdt liv
i Hollywood, og oplever på
egen krop og sind hvilken pris
man betaler, hvis man vil klare
sig godt i Hollywood.

People'sPress, 2018. 390 s

Rebel With a Cause, 2018. 135 s

En praktiserende læge og hans
familie inviteres på ferie i en
berømt skuespillers luksussommerhus. Senere mister
skuespilleren livet pga. en
lægelig fejl, og lægen stilles til
ansvar. Hvad skete der egentlig i sommerhuset?

Farverige Morayo er i halvfjerdserne, men bremses ikke
af alder og lever et sjovt liv i
San Francisco. Et uheldigt fald
gør hende pludselig sårbar,
og så må hun hente hjælp hos
venner og tilfældige bekendtskaber.

Liksom, Rosa
Oberstinden
Grif, 2018. 206 s

Meyerhoff, Joachim
Fortiden er ikke
hvad den har været

Den gamle Oberstinde ser
tilbage på sit liv sammen med
den 30 år ældre nazistiske
Oberst, hvor grusomhed og
brutalitet var hverdagskost,
inden hun kom fri af ægteskabet.

Hovedland, 2018. 325 s

Burton, Jessie
Min muse
Hr. Ferdinand, 2018. 413 s

Da et mystisk maleri dukker op
på et galleri i London i 1967,
sætter det gang i fortællingen
om den unge Olive Schloss og
hendes forhold til søskendeparret Teresa og Isaac Robles i
Spanien i 1936.

Cognetti, Paolo
De otte bjerge
People's Press, 2018. 219 s

Drengen Berio er tæt knyttet
til sin far, der er en viljestærk
bjergvandrer. Men da Berio
bliver ung, gør han op med sin
fars dominerende væsen. Kan
forholdet mellem far og søn
holde til det?

Halliday, Lisa
Asymmetri
Politiken, 2018. 294 s

I New York begynder Alice,
en ung redaktør, en affære
med Ezra Blazer, en verdensberømt, ældre forfatter. I
Londons Heathrow Lufthavn
bliver Mr. Jaafari, en irakiskamerikansk økonom, tilbageholdt. Hvad forbinder disse tre
menneskers liv?

McInerney, Lisa
Skinhellige herligheder
Jensen & Dalgaard, 2018. 414 s

En gammel dames uheldige
mord på en småkriminel indbrudstyv, sætter gang i en
række af skæbnesvangre
hændelser blandt mennesker i
Corks kriminelle underverden.
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Selvbiografisk roman fra
Slesvig, skrevet med selvironi og kærlig overbærenhed.
Joachim vokser op som yngste, særdeles temperamentsfulde søn af overlægen på et
psykiatrisk hospital. Den ret
excentriske familie, med far
som det egenrådige centrum,
har patienterne som nærmeste nabo.

Mitchell, Fiona
Pigekammeret
Cicero, 2018. - 371 sider

Roy, Arundhati
Ministeriet for
den ypperste lykke

Spit, Lize
Det smelter
Rosinante, 2018. 505 s

De filippinske søstre Dolly og
Tala arbejder som tjenestepiger for rige vestlige familier i
Singapore. Engelske Jules er
ny i miljøet af medfølgende
hustruer, og gennem mødet
med Dolly og Tala får hun
kendskab til tjenestepigers
umenneskelige livsvilkår.

Rosinante, 2018. 488 s

En ung kvinde fra en dysfunktionel familie kæmper for at
lægge barndommens dystre
oplevelser bag sig. For at komme videre med sit liv, tager
hun til en genforeningsfest
og står ansigt til ansigt med
fortiden.

I Delhis gamle bydel fødes den
længe ventede søn Aftab som
hermafrodit. Hendes historie
væves senere sammen med
Tilos, på den gravplads, Aftab,
nu Anjum, har gjort til sit hjem.
En panoramisk mosaik over
den nyere indiske historie.
Picoult, Jodi
Det store i det små
Cicero, 2018. 478 s

Starnone, Domenico
Drilleri
Grif, 2018. 211 s

Den sorte barnesygeplejerske
Ruth anklages for mord på et
spædbarn. Den efterfølgende
retssag og de komplikationer, den medfører, har dybe
rødder i det amerikanske
samfund.

Murakami, Haruki
Mordet på kommandanten
- en ide viser sig
Klim, 2018. 423 s
Mordet på kommandanten, bog 1

En helstøbt og genkendelig
Murakami fortælling med
mystik, liv, død, kunst og kærlighed i fokus.

En underfundig roman om den
75-årige kunstner Daniele og
hans livlige og gammelkloge
4-årige barnebarn Mario, der
skal passes et par dage, mens
hans forældre er bortrejst.

Mest for kvinder

Rooney, Sally
Samtaler med venner
Rosinante, 2018. 331 s

21-årige Frances er universitetsstuderende og spoken
word kunstner. Da hun og
exkæresten Bobbi møder
ægteparret Melissa og Nick,
opstår der et skæbnesvangert
menage-a-quatre mellem de
to par. I takt med at Frances
forhold til Nick udvikler sig,
smuldrer hendes facade.
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Rushdie, Salman
Det Gyldne Hus
Gyldendal, 2018. 407 s

Callihan, Kristen
Slagplanen
Flamingo, 2018. 337 s

Samtidig med at Barak Obama
bliver præsident i USA, flytter
Nero Golden og hans familie
ind i en bygning i New York.
Moderne amerikansk epos om
herskeres storhed og fald i en
degenereret civilisation.

Game on, 3

NFL-spilleren Ethan Dexter har
ventet hele livet på at drømmepigen Fi endelig får øjnene
op for ham. Da hun hårdt
presset alligevel giver det en
chance, taber hun sit hjerte til
den lækre og intelligente atlet.

Hall, Emylia
Hotel Tusind Lys
Gad, 2018. 343 s

Riley, Lucinda
Perlesøsteren - CeCes historie
Cicero, 2018. 587 s

Kit Costa rejser til den italienske ø Elba, for at opsøge
sin ukendte far. Faderen
Valentino driver Hotel Tusind
Lys, og snart er det idylliske
hotel rammen om et familiedrama, der trækker tråde
langt tilbage.

De syv søstre-serien, 4. bind

fødsler, husholdning og tjenestefolk. Samtidig ulmer oprøret mod kirken og magtkampe
mellem stormænd skaber
usikre levevilkår.

CeCes søgen efter sine biologiske 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.

Kelly, Martha Hall
Blomstrende syrener
Hr. Ferdinand, 2018. 514 s

Tre kvinder oplever grusomme
ting under 2. verdenskrig.
I koncentrationslejren
Ravensbrück bruger den tyske
læge Herta raske kvinder som
forsøgskaniner. Polske Kasia
overlever operationen med
ar på krop og sjæl. Carolines
indsats i velgørende organisationer bringer nogle af
"forsøgskaninerne" til USA i
1950'erne.

Historiske romaner
Johansson, Lars
Ved Ishavet
Gyldendal, 2018. 420 s

Riley, Lucinda
Kærlighedsbrevet
Cicero, 2018. 475 s

Journalist Joanna Halstrøm
hvirvles ind i en mystisk sag
om et gammelt kærestebrev.
Opklaringen bliver hurtigt livsfarlig og Joanna må kæmpe
mod stærke kræfter, der for
alt i verden vil holde brevets
indhold skjult.

som også får store personlige
konsekvenser for Scavenius'
eftermæle.

Margit er lige blevet alene
med fire små børn, da
tyskerne besætter fiskerbyen Berlevåg i Nordnorge.
Gennem Margit og hendes
uægte datter på 10 år opleves
2. verdenskrig.

Kosović, Birgithe
Den inderste fare
Politiken, 2018. 656 s
Bind 2

Efter Telegramkrisen ankommer Dr. Werner Best til
Danmark i 1942 for at sikre, at
der dannes en mere nazivenlig
regering. Erik Scavenius og
Best etablerer kynisk og pragmatisk samarbejdspolitikken,
der forhindrer den værste
katastrofe for Danmark, men

Jørkov, Birgitte
Kære datter, du må vide
Demeter, 2018. 263 s

Lige inden reformationen
rejser Sofie til Bergen, hvor
hendes ægtefælle er blevet
lensmand. Romanen fortæller
om hendes liv med børn og
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Mattson, Ellen
Sne
Batzer & Co, 2018. 243 s

Apotekeren Jakob Törn skal
hjælpe til med at balsamere
liget af Sveriges konge, Karl
12., der er blevet dræbt i
kamp.

Perry, Sarah
Uhyret i Essex
Lindhardt og Ringhof, 2018. 431 s

I 1893 ankommer den unge
enke Cora til landsbyen
Aldwinter i Essex, hvor folk
lever i skræk for et søuhyre.
Den lokale præst udfordrer
hendes natursyn og stærke
følelser opstår.

Rickloff, Alix
Vejen til London
HarperCollins, 2018. 408 s

Efter en skandale er Lucy
Stanhope endt hos en skrap
tante i krigstidens England.
Med drømmen om en bedre
fremtid sætter Lucy kursen
mod London sammen med
drengen Billy, der håber på
at finde sin mor, men det
umage par løber ind i problemer undervejs og får brug
for hjælp fra nye og gamle
venner.

Skov, Karsten
Enkeland
Hovedland, 2018. 374 s

Under 1. verdenskrig er
Sønderjylland fortsat en del
af Det Tyske Kejserrige, og
mange dansksindede mænd
indkaldes til tysk krigstjeneste,
herunder også Silles mand.

Spænding
Adams, Michelle
Min søster
Jentas, 2018. 360 s

hun blev vraget til fordel for
og som hun er flygtet fra lige
siden, kontakter hende, er
hun nødt til at konfrontere
fortiden.

Coben, Harlan
Giv ikke slip
Gad, 2018. 305 s

Nap Dumas er ansat i politiet
som efterforsker. Et mord på
en kollega roder op i betændte
ting i Naps fortid, og jo mere
Nap efterforsker sagen jo mere
personligt bliver det for ham.

Finn, A. J.
Kvinden i vinduet
Lindhardt og Ringhof, 2018. 424 s

Børnepsykologen Anna Fox
lider af agorafobi og ser
en dag sin nabo blive stukket ned. Men ingen vil tro
hende. Hun kan mærke at
folk omkring hende ikke taler
sandt. Men hvem kan hun
stole på?

Barclay, Linwood
Slørede sandheder
Jentas, 2017. 445 s
Promise Falls trilogien, #2

Drive In biografen viser sin sidste forestilling, så parkeringspladsen er fyldt, da det store
lærred pludselig sprænger i
luften og dræber tilskuerne på
første række. Er det et uheld
eller er der noget større på
spil i Promise Falls?

Frazier, Kevin
Skytsenglen
Hr. Ferdinand, 2018. 281 s

I 1951 dræber den 28-årige
Palle Hardrup to bankansatte
under et røveriforsøg. Det
bliver indledningen til den
omtalte kriminalsag, hypnosemordene, som ender med at
både Hardrup og hans åndelige vejleder, Bjørn Schouw
Nielsen, idømmes lange fængselsstraffe.

Irini blev givet væk som barn,
opgivet af sine forældre. De
fravalgte hende til fordel for
hendes søster. Da den søster,
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Griffiths, Elly
Løgnens hus
Gad, 2018. 337 s
En Ruth Galloway-krimi, 2. bog

Arkæologen Ruth Galloway
er specialist i knogler. Hendes
specialviden sættes endnu en
gang i spil, da menneskeknogler dukker op under en større
bygningsrenovering. Det
tidligere børnehjem gemmer
på hemmeligheder, og Ruth
afslører også en for efterforsker Harry Nelson.

Jewell, Lisa
Den fremmede gæst
Gad, 2018. 362 s

Smith, Wilbur A.
Krigsråb
Lindhardt og Ringhof, 2018. 535 s

En forkommen mand med
hukommelsestab dukker op
ved havet tæt på Alices' hus i
Midtengland. En nygift mand
forsvinder fra sin ukrainske
kone i London. Noget 25 år
tilbage i tiden forbinder de to
begivenheder.

Courtney-serien

Dansk spænding
Bouchet, Sara Linderoth
Savas vidner
Lindhardt og Ringhof, 2018. 447 s

Slægtskrønike om familien
Courtney. Hovedperson er
Saffron Courtney, som i perioden 1918-1939 indblandes i
dramatiske begivenheder før
2. verdendskrig.

Danielle kommer efter sin
søsters selvmord i besiddelse
af hendes forskningsmateriale,
som henviser til uddrivelse af
dæmoner i besatte børn. Kan
det have noget at gøre med
den høje selvmordsrate og
søsterens død?

Kelly, Erin
Han sagde, hun sagde
People'sPress, 2018. 415 s

Dreyer, Peter
Hofdamen
Hovedland, 2018. 319 s

Laura og Kit er gået under
jorden efter nogle dramatiske begivenheder ved en
solformørkelse for mange år
siden. Nu indhenter fortiden
dem, men er fjenden ude i
verden eller bag hjemmets fire
vægge?

Neuhaus, Nele
Ulven
People'sPress, 2018. 475 s

Pia Kirchhoff og hendes chef
Oliver von Bodenstein får til
opgave at opklare mordet på
en mishandlet teenager, som
findes druknet. Men sagen
viser sig at være sprængfarlig,
og snart er spørgsmålet, hvem
man kan stole på.

findes liget af den 9-årige i en
flod i Spanien, og det bliver
anledning til at makkerparret
Falster og Hede vender tilbage
til arbejdet efter en lang fraværsperiode.

Da tømreren Michael tilfældigt falder over en antikvitet
i London bliver det starten på
et eventyr, hvor han krydser
spor med internationale antikvitetsforbrydere og ribber op i
en historie om romerske legionærer i Nordafrika omkring
150 e.Kr.

Snoekstra, Anna
Dukkesamleren
HarperCollins, 2018. 345 s

Rose arbejder på en bar sammen med sin veninde Mia. I
den søvnige lille by sker der
normalt aldrig noget, men en
mystisk mand dukker op, og
byens småpiger ser ud til at
være i fare. Da det sker for
Roses lillesøster Laura, griber
hun chancen for at få opfyldt
sin drøm om at blive journalist.

Frost, Christian
Valmuemanden
People'sPress, 2018. 438 s

Da et usædvanligt vennindepar på 9 og 16 år forsvinder,
udløser det en omfattende,
men også resultatløs eftersøgning. Et halvt år senere
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Hancock, Anne Mette
Mercedes-snittet
Lindhardt og Ringhof, 2018. 332 s

Journalisten Heloise Kaldan
og efterforskeren Erik Schäfer
bliver begge sat på sagen, da
en dreng forsvinder. Et nervepirrende og psykologisk spil
om hævn og om synsbedrag
og personer med ar i hjertet
tager sin begyndelse.

Nordisk spænding

Jakob, Nis
En død russer
Jakobs Press, 2018. 401 s

Bley, Mikaela
Lykke
People'sPress, 2018. 301 s

En Wolf-thriller, bind 1

Politimanden Wolf mister sit
job efter en skudepisode og
får rippet op i gamle krigstraumer. Samtidig prøver den
russiske politikvinde Inessa
at opklare en mordsag med
tråde til Danmark.

Journalisten Ellen Tamm skal
dække sagen om den forsvundne pige, Lykke. Hun bliver besat af sagen og vil gøre
alt for at finde hende; måske
fordi pigen minder om Ellens
egen fortid?
Plechinger, Dorthe
Martha er ikke vred
Byens, 2018. 310 s

Grebe, Camilla
Husdyret
Lindhardt og Ringhof, 2018. 491 s

Martha Jacksons omhyggelige konstruerede selvbillede
krakelerer fuldstændig, da
hendes veninde Jette findes
brutalt myrdet. Hun tvinges ud
i selvrefleksion og må sande,
at mennesket er et primitivt
væsen under overfladen.
Kjædegaard, Lars
Sherif
Rosinante, 2018. 386 s

med kærligheden. Inden
Knutas ser sig om, er han og
pressen kommet for tæt på
morderen, som er farlig og
slår fra sig.

En Anita Hvid og Thor Belling-krimi

Sveistrup, Søren
Kastanjemanden
Politiken, 2018. 523 s

Et terrorangreb i København
bliver starten på en serie forbrydelser, der også inkluderer
et snigmord på Anita Hvids og
Thor Bellings chef. Sagen overtages af PET, men en udløber
får alligevel makkerparret ind
på sagen fra sidelinien.

Makkerparret Thulin og
Hess fra drabsafdelingen i
København skal opklare en
række grumme og bestialske
kvindemord begået af en
sadistisk og koldblodig seriemorder og som tilsyneladende
involverer socialministeren.

Politibetjenten Malin vender
tilbage til barndomsbyen for
at opklare en gammel mordsag. Snart sker der et nyt
mord, en politikollega forsvinder og en anden kollega bliver
fundet i skoven med hukommelsestab.

Jungstedt, Mari
Det andet ansigt
People'sPress, 2018. 344 s

På Gotland findes en populær kunstner død efter
noget, der ligner en sexleg,
men det er planlagt mord.
Kriminalkommissær Anders
Knutas efterforsker sagen,
samtidig med at han har knas
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Tangen, Geir
Hjerteknuser
Modtryk, 2018. 409 s

Efter en fest vågner en ung
mand i seng med en livløs
kvinde. Kort efter knivdræbes
én anden af deltagerne fra
festen. Han er også af udenlandsk herkomst ligesom kvinden. Hvorfor skulle de to unge
mennesker dø?

Tegneserier
Tome
Rejs dig og dø!
Zoom, 2018. 48 s
Soda, 7

Soda får en ny makker, nemlig
en hård negl der snart viser sig
at have sin helt egen agenda.

datteren som 19-årig flytter
hjemmefra og ikke bare hen
om hjørnet, men til Rom.

99.4 Cardenau, Francis
Cardenau, Francis
Kokken der fik nok
Gyldendal, 2018. 239 s

Stjernekokken Francis
Cardenau (f. 1957) fortæller
om sin karriere og om den
dag, da han falder bevidstløs
om i sin restaurant og hans liv
bliver ændret radikalt.

99.4 Pors, Lene
Pors, Lene
I skyggen af Højbjerg
Turbine, 2018. 197 s

Voigt, Morten
Pyt
Fahrenheit, 2018. 140 s

99.4 Leonard, Dion
Leonard, Dion
Gobi
HarperCollins Nordic, 2018. 262 s

Hvad gør man som forfatter, når man efter måneders
skriveblokering pludselig krediteres for et fantastisk manuskript? Tager man æren for en
andens arbejde, eller går man
til bekendelse?

Biografier
& erindringer
99.4 Akkari, Ahmed
Akkari, Ahmed
Mod til at tvivle
Gyldendal, 2018. 285 s

Ahmed Akkari (f. 1978) fortæller fra sit eksil i Grønland, om
sin dannelsesrejse mod et
bredere perspektiv, og om det
nye liv, der gav ham modet til
at forlade fundamentalismens
lukkede verdensopfattelse.

Dion Leonard er ekstremløber.
På et løb gennem Gobiørkenen
møder han en lille hund, som
trofast følger ham gennem
strabadserne, og da løbet er
slut, erkender han, at båndet
mellem ham og hunden Gobi
er for stærkt til at blive brudt.
Så begynder kampen for at få
den herreløse hund med fra
udkantskina til det rabiesforskrækkede Storbritannien.

99.4 Henry, prins af Wales
Herbert, Emily
Harry & Meghan
Memoris, 2018.

En gennemgang af prins Harry
(f. 1984) og skuespilleren
Meghan Markles (f. 1981) liv
før de mødte hinanden, hvordan de blev forelsket og forlovet. Om deres udvikling, samt
om hver af deres tidligere kærlighedsforhold, og det faktum
at Meghan er fraskilt.

99.4 Njor, Maise
Alle veje fører til mor
People'sPress, 2018. 271 s

En korrespondance mellem
Asta-Maja Njor Boisen (f.
1996) og Maise Njor (f. 1968),
datter og mor, begynder da
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Lene Pors (f. 1951), adoptivdatter af den af nogle
formodede gerningsmand til
Højbjerg-drabet i 1967, Jørgen
Peter Andersen (f. 1908),
fortæller om en opvækst med
en adoptivfar, der udadtil var
en ulastelig forretningsmand
og senere folketingspolitiker,
men indadtil en hustyran og
psykopat. Det er også historien om hvordan det lykkedes
forfatteren at bryde ud og
skabe sig et selvstændigt liv.

99.4 Seidelmann, Sarah
Bamford
Seidelmann, Sarah Bamford
At svømme med elefanter
Borgen, 2018. 318 s

Om rejsen fra læge med egen
praksis til shamanistisk healer,
og om de korsveje hun møder
på sin rejse mod at blive et
selvbevidst menneske, finde
meningen med livet samt
udvikle sine åndelige evner.

99.4 Struensee, J. F.
Langen, Ulrik
Struensee
Aarhus Universitetsforlag, 2018.
100 s

Historien om Johann Friedrich
Struensees (1737-1772) liv og
karriere ved Christian den 7.s
hof samt eftertidens syn på en
af dansmarkshistoriens mest
omdiskuterede personer.

Erhvervssuccesser

teristiske for den enestående
erhvervsleder.

99.4 Kjærgaard, Rikke Schmidt
Kjærgaard, Rikke Schmidt
Blink
Politiken, 2018. 256 s

99.4 Strunge, Morten
Skouboe, Jakob
Morten Strunge
Gyldendal Business, 2018. 209 s

Som 38-årig rammes forfattereren, der er tidligere forsker,
i 2013 af en aggressiv bakteriel
meningitis, og hun får hjertestop. Hun bliver genoplivet,
men går i koma. Da hun
vågner er hun ude af stand
til andet end at blinke. Vejen
tilbage bliver lang.

Om iværksætteren Morten
Strunge (f. 1986). Han har
skabt sig en formue ved at
oprette og sælge selskaberne
Onfone, Mofibo og Plenti, alle
forretningsmetoder inden for
telefoni og bøger.

Danske dødsdomme gennem
500 år.

Politiken, 2018. 222 s

61.641
Hovedbrud
Frydenlund, 2018. 159 s

Mærks Mc-Kinney Møllers
(1913-2012) inderkreds fra
årene i A.P. Møller - Mærsk
deler muntre anekdoter og
fortæller om barske og alvorlige situationer, som var karak-

34.3
Gregersen, Hans
Det sidste skridt
Turbine, 2018. 304 s

99.4 Hermansen, Rolf
Hermansen, Rolf
Fra broderskab
til mønsterbrud

Livshistorier

99.4 Mc-Kinney Møller, Mærsk
Jacobsen, Kirsten
Husk altid ledestjernen
Politiken, 2018. 287 s

Fra virkelighedens
verden

Rolf Hermansen bliver som
ung i sin søgen efter anerkendelse og fællesskab medlem
af rockerklubben Hells Angels.
Han ender bag tremmer, men
beslutter i fængslet, at han
vil begynde et nyt liv. Men
hvordan opfører man sig som
kæreste, far, studerende, kollega - eller bare almindelig
borger?

I 2012 får Simon Fønsbo en
omfattende hjerneskade
efter en skiulykke. Gennem
dagbogsoptegnelser fortæller
Simon og ægtefællen Elsebeth
om tanker og følelser i de
første fem år efter ulykken.
Forsker Chalotte Glintborg
supplerer sideløbende om
krise, sorg og de nye livsvilkår.
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98.218
Khokhar, Philip
Tilbage til Kabul
Rosinante, 2018. 269 s

Udenrigskorrespondenten
Philip Khokhar (f. 1979) beretter fra et ustabilt og hærget
Kabul. Et personligt portræt af
et land i krig og af mennesker,
der prøver at opretholde en
tålelig tilværelse midt i kaos.

99.4 Holleeder, Astrid
Holleeder, Astrid
Judas
Politiken, 2018. 426 s

99.4 Luffe, Carla
Luffe, Carla
Til rette vedkommende
Gyldendal, 2018. 170 s

Advokaten Astrid Holleeder
(f. 1965) fortæller om sin dybt
kriminelle storebror, Willem
Holleeder (f. 1958), der er
en af gerningsmændene
bag kidnapningen af Freddy
Heineken. Om hvordan Willem
styrede familien ved hjælp af
vold og trusler, og om hvordan hun til sidst ender med at
give vidneudsagn mod ham.

Biografisk bog i brevform
om en ung piges opvækst i
pinsebevægelsen og hendes
brud med religion og familie. Brevene beskriver en
barndom, hvor moren bliver
omvendt og vælger Gud frem
for sine børn. Man følger forfatteren ind i ungdommen.

mors danske ægtemand, og
om tvangsanbringelsen samt
det omsorgs- og systemsvigt
som præger hendes barndom.

Tro & tanker
15.5
Nissen, Ulrik
Ansvar
Aarhus Universitetsforlag, 2018.
60 s
99.4 Rasmussen, Kaj
Rasmussen, Kaj
Fyrre år bag tremmer
Byens, 2018. 230 s

Kaj Rasmussen (f. 1949)
beretter om sit arbejde som
fængselsbetjent i det danske
fængselsvæsen. Om slagsmål,
gidseldramaer, stærke og/eller
svage fanger og kollegaer,
men også om en uforudsigelig
og udfordrende hverdag i
blandt andet Horsens statsfængsel.

99.4 Jacobsen, Steffen
Jacobsen, Steffen
Hvis De lige vil sidde helt
stille, frue, dr. Jacobsen er ny
på afdelingen
Lindhardt og Ringhof, 2018. 123 s

Humoristisk og skarp erindrings- og debatbog om
Steffen Jacobsens (f. 1956)
erfaringer som læge på de
danske sygehuse. Med korte
historier, selvoplevede anekdoter og betragtninger om,
hvordan politikere og embedsmænd, samt kravet om dokumentation, har ødelagt sundhedsvæsenet.

99.4 Murad, Nadia
Murad, Nadia
Den sidste pige
Politiken, 2018. 364 s

99.4 Silva, Laura Helena
Pimentel da
Silva, Laura Helena Pimentel da
Kommunebarn
DreamLitt, 2018. 319 s

Nadia Murad (f. 1993) beretter
om hvordan hun blev holdt som
sexslave af Islamisk Stat sammen med mange andre yazidipiger, og om hvordan det til
sidst lykkes hende at flygte.

Selvbiografi om brasilianske
Laura der som helt lille bliver
udsat for overgreb af hendes
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Tænkepauser, 59

Refleksioner over begrebet
ansvar.

23
Værge, Johannes
Rygter om Gud
Eksistensen, 2018. 158 s

Om forestillingen om Gud
belyst ud fra bibelsk materiale
og teologers udsagn fra oldkirken til nutiden. Om hvordan
forestillingen om Gud kan
bruges og misbruges. Sigtet er
at tegne et billede af Gud som
imødekommende og samtidig
myndig.

Samfund & politik
19.5393
Opmærksomhedskrigen
Zetland, 2018. 95 s

Om de sociale medier og
hvordan de ændrer vores sind,
vores opmærksomhed, vores
måde at debattere på og hele
vores samfund.

Hun trækker på personlige
erfaringer og henter inspiration i fædrelandets historie.

30.1664
Rosenørn, Rasmus
Beatlemania
Aarhus Universitetsforlag, 2018.
100 s

Med udgangspunkt i The
Beatles' to koncerter i
København i 1964, beskrives
optakten til det brud, der skete med de pæne normer, selve
den nye musiks og den nye
ungdomskulturs gennembrud,
samt følgerne for ungdomskulturen fremover.

Grænser for privatliv i en digital tid.

33.11
Pseudoarbejde
Gyldendal, 2018. 294 s

Forfatterne mener at arbejdslivet er blevet invaderet af
meningsløshed og ligegyldige
opgaver, og giver et bud på,
hvad enhver kan gøre som
arbejdstager, leder, og hvad vi
kan gøre som samfund.

Personlig udvikling
& psykologi

30.171
Korsgaard, Mette
Min uimodståelige mand
Gyldendal, 2018. 223 s

19.625
Eksponeret
Gad, 2018. 278 s

Job & ledelse

En personlig beretning om
den manglende ligestilling i
Danmark. En ulighed der ifølge
forfatteren bunder i kønsstereotyper og en ubevidst
favorisering af mænd.

32.26
Auken, Ida
Dansk
People'sPress, 2018. 142 s

En debatbog om integration,
danskhed og danske værdier.
Ida Aukens personlige svar på
de værdipolitiske spørgsmål
og hendes vision for Danmark.
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33.9
Allentoft, Nick
Velfærdsillusionen
Samfundslitteratur, 2018. 293 s

15.2
Krag, Henrik
5 hjertefølelser
Henrik Krag, 2018. 116 s

Debatbog hvor forfatteren
søger at vise at det danske
velfærdssamfund ikke fungerer.Han tegner et billede af et
samfund præget af kaos, lappeløsninger og udfordringer i
en sådan grad at forestillingen
om velfærdssamfundet fremstår som en illusion.

Beskriver de 5 hjertefølelser
(kærlighed, hengivelse, tillid,
medfølelse og taknemmelighed) når de er henholdsvis
sovende, drømmende og
vågne, og forklarer hvordan
de føles i de tre tilstande,
samt hvad der kan hindre,
at de vågner og hvordan de
kan være blokerede. For hver
hjertefølelse er der mentale
og kropslige øvelser i bevidsthedstræning.

15.2
Kåver, Anna
Bekymringer
Dansk Psykologisk Forlag, 2018.
167 s

At leve med tilværelsens
uvished.

Samliv

61.278
Dinesen, Inge
Brug stemmen bedre
Varius, 2018. 195 s

Om hvordan man kan træne
og bruge stemmen for
brænde igennem, blive hørt
og motivere andre med ens
budskaber. Med øvelser.

30.1752
Prip, Anna
Elsk din eks
FADL, 2018. 195 s

61.36
Tag dig selv alvorligt!
EmpowerMind, 2018. 180 s

Guide til at tage syv nye
skridt i livet mod større selvagtelse. Forfatterne anviser
enkle skridt til hvordan man
kan begynde at tage sig selv
alvorligt, og hvad det egentlig
betyder.
15.2
Stærkere
People'sPress, 2018. 295 s

Med udgangspunkt i positiv
psykologi præsenteres værktøjer og metoder til at dyrke
styrker og håndtere svagheder i det private liv samt på
arbejdspladsen.

udgangspunkt i cases fra forfatterens mangeårige erfaring
som parterapeut. Hvorfor er
folk utro? Hvorfor er en affære
sårende? Og kan en affære
nogensinde være godt for et
ægteskab?

13.17
Baunvig, Katrine Frøkjær
Den eneste ene
Gyldendal, 2018. 214 s

Om den store kærlighed, parforhold, fornufts- og kærlighedsægteskaber, fra begyndelsen af
vores tidsregning og frem til i
starten af 2000-tallet. Via forfatterens egen familiehistorie, religion, litteratur, film, reklamer
og genstande gives eksempler
på menneskets evige ønske om
at føle noget stærkt.

61.36
Wibling, Thomas
Trods dine begrænsninger og
styrk dine ressourcer indefra
Ha' det godt, 2018. 111 s

Selvhjælpsbog med trinfor-trin metode til at trodse
begrænsninger og få mere ud
af tilværelsen. Metoden arbejder bevidst med de 5 elementer: tanker, ord, handlinger,
vaner og personlige særtræk
sat sammen i et "empowerhjul".

30.1751
Perel, Esther
Hvad utroskab kan lære os
om kærlighed
Gyldendal, 2018. 341 s

En kulturel og psykologisk
analyse af utroskab med
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Værktøjer og råd til at finde
den venskabelige kærlighed
frem i forholdet til sin ekspartner, så børnene lider mindst
muligt.

Børn & forældre
13.43
MacNamara, Deborah
Barnets udvikling
gennem tilknytning og leg
Blue Pearl, 2018. 271 s

Med udgangspunkt i den
canadiske psykolog Gordon
Neufelds tilknytnings- og
udviklingsteori hjælpes læseren til at forstå hvordan børn
når deres fulde potentiale.

37.2
Du og barnet
Akademisk Forlag, 2018. 203 s

Rejser & oplevelser

forslag til vandreture og cykleture, samt bademuligheder
og sejlads.

Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen undersøges
hvordan man kan skabe gode
relationer børn og voksne
imellem, der kan styrke deres
trivsel, selvværd og sociale
kompetencer.

51
Regn den ud!
Gyldendal, 2018. 288 s

Bogen gennemgår, hvad børn
og unge typisk har det svært
med i grundskolens matematikpensum og beskriver
metoder og øvelser der kan
bruges hvis man som forælder
vil hjælpe sit barn.

79.601
Bech, Anne
Fit efter baby
Gyldendal, 2018. 217 s

Guide til hvordan man bliver
sund og slank efter fødslen.
Med 12-ugers træningsprogram.

Danmark rundt
46
Olsen, Søren
Skov & strand i Danmark
Legind, 2018. 215 s

Guide til aktive og spændende
naturoplevelser i Danmark,
fordelt på 90 lokaliteter i
otte landsdele. Med kort og
faktabokse, der beskriver de
enkelte serværdigheder.

40.4
Vandreture i hele verden
Legind, 2018. 249 s

Beskrivelse af 36 klassiske
trekkingture fordelt på alle
kontinenter med fokus på
seværdigheder og temaer.
Med kort og oplysninger om
ruterne, samt gode råd om
vandreudstyr.

46.4 Fyn
Larsen, Jens Erik
Fyn - Ærø, Tåsinge &
Langeland
Nordisk Korthandel, 2018. 114 s.

Cykeltur bog med information
og turforslag over Fyn, Ærø,
Tåsinge & Langeland.

46.4 Kronborg
Grinder-Hansen, Poul
Kronborg
Gyldendal, Nationalmuseet,
2018. 478 s

Fortællingen om et slot.

46.79
Breum, Martin
Hvis Grønland river sig løs
Gyldendal, 2018. 251 s

50.25
Love, Ben
Naturoplevelser i
Skandinavien
Legind, 2018. 265 s

46.2
Hansen, Jørgen
Pilgrimsture i Danmark
Legind, 2018. 263 s

Vejviser til en række af
Skandinaviens smukkeste
naturområder med beskrivelser af landskaber, dyreliv og
kulturhistorie samt forslag til
aktiviteter, overnatning og
spiseoplevelser. Med kort og

Vandreture på Hærvejen,
Klosterruten med flere.
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Beskrivelse af de udfordringer,
som Grønland står overfor på
vejen til løsrivelse, bl.a. styrkeprøven mod Danmark, hvor
stærke kræfter arbejder på at
gøre kongeriget til en arktisk
stormagt, samt om den politiske situation i Grønland.

Natur & dyr
50.264 Den jyske hede
Gregersen, Jens
Den jyske hede - i urfuglens tid
Gad, 2018. 238 s

En fortælling i tekst, tegninger
og akvareller om kulturlandskabet, dyrelivet og de andre
naturværdier på den jyske
hede i urfuglens tid. Desuden
diskuterer forfatteren om vi
kan få urfuglen tilbage i den
danske natur.

bl.a. information om historiske
og politiske forhold, geografi,
klima økosystemer og planteliv, samt ikke mindst om det
unikke dyreliv, der kan opleves
nær polerne.

63.519
Selskabsplanter
Klematis, 2018. 399 s

Plantekombinationer gennem
et haveår.

57.1
Vildnis
Aarstiderne, 2018. 207 s

Gennemgang af 30 af de mest
almindelige og anvendelige
spiselige planter fra Danmarks
heder, marker, skove, moser,
enge og strande. Opstillet
alfabetisk med bl.a. oplysning
om voksested og anvendelsesmuligheder samt en enkelt
opskrift.

63.54
Havens krydderurter
Koustrup, 2018. 93 s

Opslagsbog med mere end
40 krydderurter, deres egenskaber og dyrkning. Med
opskrifter.

58.97
Agger, Steen
Danmarks smukkeste
Grimbart, 2018. 189 s

50.29
Rasmussen, Søren
Polarhåndbogen
Gyldendal, 2018. 225 s

Med tekst og farvefotos om
rådyrene og deres levevis året
rundt. Samt lidt om Danmarks
øvrige tre hjortearter: krondyr,
dådyr og sikahjorte.

63.56
Olsson, Eva
Lavendel
Koustrup, 2018. 93 s

Om dyrkning og anvendelse
af krydderurten lavendel. Med
opskrifter.

Håndbog til polare krydstogter, især Grønland, Antarktis
og Svalbard. Giver bredt
overblik over en lang række
emner om de polare egne,
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63.62
Young, Rosamund
Hvad køer ved om livet
Don Max, 2018. 159 s

Med udgangspunkt i det daglige liv på hendes gård, beskriver den økologiske kvægbonde Rosamund Young hvordan
køer er lige så forskellige som
mennesker. Får de mulighed
for at udfolde sig frit og følge
deres naturlige instinkter, drager de omsorg for og knytter
sig til hinanden.

68.07
Luk naturen ind hele året
Gyldendal, 2018. 197 s

Forfatterne viser sæson for
sæson, hvordan naturen kan
bruges og nydes. Alene eller
i samvær i med familie og
venner. Blandt andet med
opskrifter på mad og drikke
man kan lave af bær, svampe
og planter der vokser vildt i
naturen.

Mad & opskrifter
64.1
Klima-glad-mad
Rebild, 2018. 128 s

Mere end 80 opskrifter på
klimavenlige retter i form af
hovedretter, forretter, desserter og tilbehør. Opskrifterne
er udarbejdet af skolerne i
Rebild Kommune i samarbejde
med en professionel kok.

64.1
Mølbak, Mette
One pot
Muusmann, 2018. 112 s

64.17
Martiny, Emma
Grøntsagsglæde
FADL, 2018. 249 s

36 opskrifter der alle skal tilberedes i en og samme gryde.

Sunde opskrifter, der følger årets gang; alt lige fra
blandende salater over BBQblomkål til dressinger.

64.12
Bonde, Christine
Vegansk til den søde tand
FADL, 2018. 230 s

64.17
Sund med matcha i maden
Muusmann, 2018. 152 s

Kogebog med over 80 opskrifter på veganske søde sager.

Indføring i matchaens baggrund, egenskaber og dyrkning samt en række opskrifter
på retter med matcha - lige fra
morgenmad og drikke til salater og varme retter.

64.12
Voss, Annemette
Lagkagebogen
ChriChri Journal, 2018. 137 s

23 lagkage-opskrifter med
indledende grundopskifter på
bunde, creme, curd og mousse
og overtræk og pynt.
64.1
Lahme, Anne-Sophie
Køkkenmagi
Gyldendal, 2018. 139 s

Opskriftsbog om hvordan man
kan tilføje superfoods i sin
mad i hverdagen og gøre den
sundere.

61.38
Forum, Helle
Probiotika
People'sPress, 2018. 175 s

Om tarmbakteriernes verden guide til at spise, leve og pleje
dig sund indefra med probiotisk kost og livsstil.

Ernæring & sundhed
61.33
Dyrvig Nielsen, Lene
Kostmetologisk ernæring
Muusmann, 2018. 224 s

64.15
Engholm, Neel
Plantebaseret gourmet
Muusmann, 2018. 120 s

Om kostens betydning for
hudens trivsel, og om hvordan
man kan spise sig til en flottere hud og gennem kosten
forebygge og bekæmpe aldringstegn, akne og psoriasis.
Med opskrifter.

Kokken Neel Engholm giver i
denne veganske gourmetkogebog opskrifter på omkring
50 ekstravagante grønne
retter som f.eks. raw portobellopaté, blå kartoffelsalat og
triple chokoladekage.
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61.54
Borelius, Maria
Sundhedsrevolutionen
HarperLife, 2018. 344 s

Forfatteren er midt i livet, plaget af smerter, træthed, topmave og gentagne infektioner,
da hun beslutter at tage sagen
i egen hånd og sammensætte
en anti-inflammatoriske livsstil. Derudover om ernæringsforskning i Sverige, meditation, tarmbakterier, yoga og
gode råd og opskrifter til en
anti-inflammatorisk livsstil.

64.14
Frk. Skrumps nordiske middelhavskost
Gyldendal, 2018. 242 s

Indeholder 58 opskrifter og
ugeplaner til ændring af livsstil, som langsomt øger kroppens sundhed, energiniveau
og vægttab.

64.14
Lützhøft, Maya
Et sundt år
FADL, 2018. 392 s

Med udgangspunkt i at sundhed handler om en varig sund
livsstil giver blogger, kostvejleder og personlig træner Maya
Lützhøft øvelser til træning og
opskrifter til hele året, samt
indblik i bredere emner, der
har med almen sundhed at
gøre, bl.a søvn, mindre stress
og en sund fordøjelse.

64.14
Smidt, Sara Jin
Sund vs. slank
Politiken, 2018. 269 s

100 nemme opskrifter til vægttab og en ny vægt, du kan
holde.

Sy og strik

79.32
Danger, Rebecca
Den store bog med strikkede
monstre

64.61
Hughes, Karoline Dahrling
Smart i en fart
Muusmann, 2018. 156 s

DreamLitt, 2018. 79 s

Strikkebog med 20 opskrifter
på små og store monster bamser. Med instruktion og howto billeder.

Sy hurtigt og nemt uden mønster.

64.64
Haumann, Susie
It's not all wool
Kristensen & Ko, 2018. 46 s

Strikkehæfte med 9 opskrifter
på tørklæder, trøjer, bluser og
toppe til kvinder.

79.32
Floding Hansen, Lis Løvdahl
Strikkede krammedyr
mellemgaard, 2018. 116 s

79.69
Mortensen, Mette
Vandring og friluftsliv
Muusmann, 2018. 192 s

Strikkeopskrifter på 6 par af
bondegårdens dyr og 6 par af
skovens dyr, samt opskrifter
på tøj til dyrene.

Grundige anvisninger til forberedelser til hvordan man kan
holde sig mæt, varm og tør i
naturen. Input til at vælge det
rette friluftsudstyr og tips til
hvad man har brug, når man
f.eks. skal tænde et bål m.m.

Hobby & fritid
62.712
Bundgaard, Thomas
Vestergaard
Bikefit
Turbine, 2018. 159 s

Træningsbog efter Bikefitmetoden hvor man tilpasser
cyklen til den enkelte rytters
fysiologi for at undgå skader
og optimere præstationen.

64.64
Mindful strikning
Legind, 2018. 111 s

16 afslappende strikkeprojekter, på f.eks. huer, halsrør,
bamse og tæpper, til både
begyndere og erfarne strikkere.
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79.929
Sand, Michael
Verden rundt
Michael Sand, 2017. 252 s

En samling af artikler fra
forfatterens jagtårbøger,
hvor han optræder som både
jæger, lystfisker og far.

Sport

liv og karriere. En karriere
der foreløbigt har budt på
ophold i Mainz, Dortmund og
Liverpool.

79.86
Frimodt, Carsten
Formel 1 i Danmark
Veterania, 2018. 240 s

79.66
Sørensen, Rolf
Rolf Sørensens
store cykelalmanak

64
Leonhardt, Calina
Bæredygtig livsstil
People's Press, 2018. 157 si

61.31
Østerlund, Mona
Gå - få mere gang i din hverdag
Kahrius, 2018. 183 s

Zero waste, vegansk, minimalisme.

Guide til at gå dig sund og
glad.

Sygdom & behandling

61.549
Supersund
Borgen, 2018. 336 s

Ved hjælp af historiske og
biltekniske facetter fortælles
om da Formel 1 blev bragt til
Danmark i 1960-61. Med portrætter af de mange berømte
racerkørere og beskrivelser af
deres biler.

Om sammenhængen mellem
menneskets livssyn og dets
fysiske velbefindende, samt
gode råd til det gode, sunde
liv. Endvidere gennemgås en
7-dages plan til optimering
af vores sundhedstilstand og
aktivering af kroppens utrolige
evne til selvhelbredelse.

People'sPress, 2018. 463 s

Tidligere professionel cykelrytter Rolf Sørensen (f. 1965)
guider læseren gennem cykelåret. Med løbskalender der
beskriver årets 110 væsentligste prof-løb, samt introduktion
til et skræddersyet, unikt
træningsprogram baseret
på professionelle rytteres og
træneren Luigi Cecchinis erfaringer.

79.71
Honigstein, Raphael
Fuld fart frem
People'sPress, 2018. 274 s

Livsstil
63
Kämpargård, Niklas
Landboliv
Rosinante, 2018. 223 s

100 anvisninger på en bæredygtig og selvforsynende
livsstil - bl.a. at tage frø af sine
planter, bygge et drivhus af
gamle vinduer, koge saft, genbruge vand, sy skindhjemmesko, lufttørre skinke m.m.

Om den tyske fodboldtræner Jürgen Klopps (f. 1967)
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61.01
Mannix, Kathryn
At gå døden i møde
Don Max, 2018. 347 s

61.6
Gøtzsche, Peter C.
Overlevelse i en
overmedicineret verden

Fra sine mange år som læge,
har forfatteren samlet en række fortællinger der beskriver
hvad der sker når folk nærmer
sig slutningen af deres liv;
hvordan de klarer det; hvordan de lever; hvad der betyder
mest; hvordan dødsprocessen er og hvordan familien
reagerer.

People'sPress, 2018. 309 s

Hjælp til at navigere i det store
væld af informationer om
diagnoser og behandlinger der
omgiver os. Med bl.a. hjælp
til at formulere problematikkerne så de bliver søgbare,
forskellige informationskilder
og mange eksempler på hvordan man kan litteratursøge på
enkeltsygdomme.

61.606
Bond, Laura
Er der andet end kemo?
Vingholm, 2018. 270 s

Kunst

både kendte og mindre kendte kompositioner.

74.17
Morris, Desmond
Surrealisternes liv
Turbine, 2018. 272 s

Gennemgang af en række
alternative kræftbehandlingsog forebyggelsesmetoder.

Om surrealismen som en
bevægelse mellem 1920'erne
og 1950'erne, med portrætter af 32 billedkunstnere, der
på den ene eller anden måde
var en del af bevægelsen.
Portrætterne fokuserer mere
på de 32 kunstneres liv end på
deres værker.

Musik & film
99.4 Bowie, David
Jones, Dylan
David Bowie - et liv
Momenta, 2018. 600 s

Forfatteren har interviewet
over 180 kilder, fra skolekammerater, tidligere samlevere,
kærester, musikjournalister
over samarbejdspartnere,
tidligere bandmedlemmer
og producere til David Bowie
(1947-2016) selv. De 13 kapitler
beskriver hver en periode i
Bowies liv og karriere fra tidlig
barndom til hans død.

99.4 Haydn, Joseph
Wenzel Andreasen, Mogens
Joseph Haydn
Olufsen, 2018. 164 s + 1 cd

99.4 Persbrandt, Mikael
Vallgren, Carl-Johan
Mikael Persbrandt
- som jeg husker det

91.93
Beevor, Antony
Arnhem
Lindhardt og Ringhof, 2018. 559 s

Om den mislykkede operation, der skulle erobre byen
Arnhem under 2. verdenskrig,
og om de soldater og officerer, der tog del i den.

Historie
91.6
Pye, Michael
Ved verdens ende
Kristeligt Dagblad, 2018. 490 s

Politiken, 2018. 453 s

Den svenske skuespiller Mikael
Persbrandt (f. 1963) fortæller
om sin opvækst, kampen for
at bryde igennem som skuespiller, drømmerollerne på
teatret og de utallige filmsucceser. Med anekdoter om de
mange berømte skuespillere
og instruktører han har mødt,
samt om de kaotiske år med
misbrug og om livet i dag.

Da romerne trak sig tilbage fra
Nordeuropa, efterlod de småt
befolkede, barbariske områder
på kanten af den kendte verden. Men i løbet af de følgende tusind år fra Vikingetiden
og frem blomstrede der på
tværs af Nordsøen - mellem
de britiske øer og Norge,
Danmark, Tyskland, Holland og
Frankrig - en kultur frem, som
har præget verden siden.

Portræt af komponisten
Joseph Haydn (1732-1809) med
gennemgang af hans liv og
væsentligste værker. Cd'en
indeholder indspilninger af
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96.71
Christensen, Anne-Marie
Landsforrædernes børn
Etnovator, 2018. 171 s

Om de alvorlige og langstrakte
konsekvenser, som retsopgøret efter 2. verdenskrig med
de 13521 dømte landsforrædre
fik for deres børn.

97.4
Vierhout, Nellie
Portræt af Spanien
mellemgaard, 2018. 279 s

En personlig fortælling om
forskellige sider af Spaniens
historie, kultur samt befolkning.

vækkes Germers krigshistorie
til live.

at Jørgen for længst har toppet, men en sidste og afgørende kamp lurer i horisonten.

Apple & windows
En frygtelig kvinde
Nordisk Film, 2017. Dvd

Rasmus møder Marie, som
er hans drømmekvinde. Hun
bliver hurtigt manipulerende,
og får sin vilje, mens Rasmus
mister sig selv og sine venner.
Er han mand nok til at sige fra,
eller bliver han hos hende?

97.9
Fatland, Erika
Grænsen
Information, 2018. 606 s

Erika Fatland fortæller
Ruslands historie ved at rejse
langs grænsen i de 14 nabolande. Om de positive og negative sider ved at have Rusland
som nabo - og om landskaberne, naturen, folkeslagene og
de historiske baggrunde.

Solsidan
SF Film, 2017. Dvd

Komedie om 3 vennepar, som
bøvler med hver deres - skilsmisse, barnløshed, sociale
ambitioner og besværlige
relationer.

00.1
Koldbæk, Jens
Publisher for alle - Office 365
Libris, 2017. 91 s

Start med Publisher.
99.4 Germer, Heinrich
Germer, Heinrich
Fra Vestkysten til Østfronten
Klithedegården, 2018. 287 s

Heinrich Germer (f. 1921),
der var soldat i den tyske
Værnemagt, dokumenterede
sine oplevelser under 2. verdenskrig med et boxkamera,
som han tog mere end 800
fotos med. Gennem utallige
fotografier, feltpostbreve
til hjemmet samt interviews

FILM

Thelma
SF Film, 2017. Dvd

Nordiske film

Den religiøst opdragede
Thelma drager til Oslo for at
studere. Her forelsker hun sig
i den medstuderende Anja,
mens hun samtidig rammes af
uforklarlige epilepsi-lignende
anfald. Det viser sig, at Thelma
besidder overnaturlige kræfter, der har rod i hendes
opvækst.

Den bedste mand
Nordisk film, 2018. Dvd

Jørgen "Gamle" Hansen (f.
1943) er slidt efter en lang karriere. Sideløbende med livet
som bokser arbejder Jørgen
på en stålfabrik for at forsørge
familien. I ringen virker det til,
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Vinterbrødre
Øst for Paradis, 2018. Dvd

De to brødre Emil og Johan
arbejder på et kalkværk.
Miljøet er hårdt og for at tjene
lidt ekstra eksperimenterer
Emil med hjemmebrændt
sprut, et forsøg, der desværre
får fatale konsekvenser.

Udenlandske film
Django - the king of swing
41Shadows, 2018. Dvd

Den legendarisk dygtige,
belgisk-fødte, swing guitarist
Django Reinhardt, lever og
arbejder under 2. verdenskrig
i Paris. Da nazisterne får mistanke om Djangos sigøjner
baggrund, ser han sig nødaget
til at forsøge at flygte til det
neutrale Schweiz. Flugten bliver på alle måder en usædvanlig hård rejse mod friheden.

Neruda er i opposition til den
siddende præsident og snart
må Neruda gå i skjul for ikke
at blive sat i fængsel. Den
unge politiinspektør Oscar
Peluchonneau indleder en jagt
på Neruda.

Mordet i Orientekspressen
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. Dvd

Dobbeltspil
SF Film, 2018. Dvd

Den virkelige historie om en
24-årig amerikansk mand,
med danske aner, der under
Saddam Husseins diktatur
tager til Irak og hurtigt opdager, at FN's prestigefyldte olie
for mad-program er dybt korrumperet.

A ghost story
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. Dvd

To unge elskende planlægger fremtiden, da et biluheld
og mandens død sætter en
brat stopper for alle drømme.
Mens sorgen over tabet tynger kvinden dybt, så "lever"
manden videre i et efterliv
som spøgelse.

Den usympatiske forretningsmand Ratchett bliver myrdet
om bord på Orientekspressen.
Heldigvis er den navnkundige
privatdetektiv Hercule Poirot
om bord, og han starter opklaringsarbejdet. Dette besværliggøres dog noget af, at alle
på toget tilsyneladende har et
motiv. Hvem er morderen?

Thor – ragnarok
Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2018. Dvd

Thor og hans trofaste følgesvend Mjølner må endnu
engang trække i arbejdstøjet
og redde Asgård. Denne gang
fra hans søster dødsguden
Hel.

Professor Marston and the
wonder women
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. Dvd

William Marstons liv, fra forsker i psykologi på Harvard, til
skaber af tegneserien Wonder
Woman. Han inspireres af
kvinderne i sit liv, sin kone og
sin elskerinde.

The mountain between us
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. Dvd

Alex og Ben er på vej til New
York, men alle flyafgange
er aflyst pga en storm. Alex
lejer er privatfly, men alt går
galt; flyet styrter ned og Alex
og Ben er efterladt alene i
ødemarken stort set uden
varme, mad og kommunikationsmidler. Nu starter en kamp
mod elementerne, men tiden
er knap, for Alex er såret og
farerne lurer overalt.

Star wars episode VIII
Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2018. Blu-ray

Rebellerne er på flugt fra
"The First Order" mens Rey
er taget afsted for at finde
Luke Skywalker. Luke er den
legendariske Jediridder, som
rebellerne håber kan være den
mand, der kan hjælpe dem i
kampen mod de onde.

Neruda
Mis. Label, 2018. Dvd

Chile, 1948. Pablo Neruda
(1904-1973) er en populær
digter og samfundskritiker.
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Victoria & Abdul
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2017. Dvd

Dronning Victoria er gammel,
ensom og træt. En dag overrækker en ung, indisk tjener
hende en æresbevisning, og
hun kan ikke stå for ham.
Det bliver begyndelsen på et
usædvanligt venskab, som
dronningen skatter højt, men
som hoffet bekæmper.

Walking with the enemy
SF Film, 2017. Dvd

SPIL

Nazisterne forsøger desperat
at gennemføre deres folkemord mod jøderne i Ungarn.
Unge Eleks familie er blevet
sendt til udryddelseslejren
Auschwitz. Med intet at miste
og bl.a. ved hjælp af en stjålen
nazi-uniform, forsøger han at
skaffe jøder i sikkerhed.

AO international tennis
Big Ant Studios, 2018. PS4

kampen op og samle de sporadiske modstandsgrupper i
området.

stikker dog hurtigt af i bedste
Rick and Morty-stil og involverer både en tur i skærsilden og
en kamp mod fjendtlige aliens.

Tennisspil. Start din Tenniskarriere i bunden af hierarkiet
og spil dig frem til at være
verdens nummer et. Skab dine
egne spillere fra bunden eller
hent dem, som andre spillere
har lavet.

Conan exiles
Koch Media, 2018. Xbox One

Wonder wheel
Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2018. Dvd

På Coney Island møder vi
ægteparret Ginny og Humpty,
der begge arbejder i en forlystelsespark. En dag dukker
Humptys datter Carolina, fra
et tidligere ægteskab, op.
Endelig er der den unge livredder Micky, der bliver omdrejningspunktet for filmens centrale kærlighedsmotiver.

Actionspil. Adventurespil. Du
er udstødt til Exiled Lands og
skal forsøge at overleve og
sejre i en barsk og ugæstfri
verden. Du starter fra bunden
og skal udvikle din spilfigur
ved at bruge omgivelserne til
at fremstille det, du skal bruge
og ved at bekæmpe monstre
og fjender.

MotoGP 18
Milestone, 2018. Xbox One

Racerspil. Drej gashåndtaget
i bund på din racermotorcykel og på din karriere
indenfor sporten og gå efter
at vinde verdensmesterskabet. Spil online om at blive
nummer 1 i MotoGP eSport
Championship.

Far cry 5
Ubisoft, 2018. PS4

Rick and Morty
- virtual Rick-ality

Actionspil. Adventurespil.
Sandkassespil. En karismatisk
prædikant og hans voldelige dommedagskult, har
taget magten i et område af
Montana, og holder befolkningen i et brutalt jerngreb.
Du skal som politimand tage

Nighthawk Interactive, 2018. PS4

Simulationsspil. VR-spil med
figurerne fra den animerede
serie Rick and Morty. Rick har
skabt en klon af Morty, som
skal ordne vasketøj og andre
huslige gøremål. Historien

23

Sega mega drive classics
Sega, 2018. PS4

Actionspil. Arkadespil. Samling
af 50 klassiske 16bit-spil oprindeligt udgivet til spillekonsollen Sega mega drive, som var
populær i starten af 1990'erne.
Prøv de mange klassiske spil
fx Streets of rage, Golden axe
og Sonic-spillene.

Tennis world tour
Bigben Interactive, 2018. PS4

Tennisspil hvor du kan skabe
din egen figur og deltage i
store turneringer.
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