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BØGER
Danske romaner

Haller, Bent
Abelone på Bangsbo
Lindhardt og Ringhof, 2017. 366 s

Krogh Andersen, Martin
Harens øjne
Gyldendal, 2017. 128 s

Maxen, Signe
Sort galde
Rosinante, 2017. 175 s

Den unge Abelone kommer
i huset på godset Bangsbo
i Nordjylland i slutningen af
1890'erne. Godset er samlingspunkt for datidens store
danske kunstnere og her kan
alting ske.

Barndomserindring om den
sommer en 6-årig dreng bliver
kørt langt væk til Vesterhavet
og efterladt hos sin morfar,
som han aldrig før har mødt.

Sigrid lider af diffuse mavesmerter. Sorgen over faderens
død plager hende, voksenlivet
er svært, hendes psykiske
sårbarhed kammer langsomt
over, og det ender med en
psykiatrisk indlæggelse. Selv
tilskriver hun mavesmerterne
sort galde.

Llambías, Pablo
Natteskær
Gyldendal, 2017. 341 s

Holst, Kamilla Hega
Rud
Rosinante, 2017. 203 s
Bengtsson, Jonas T.
Sus
Rosinante, 2017. 271 s

Sus er 19 år, ligner en 12-årig
og bor i en social ghetto.
Hun hader sin far, ryger sine
daglige joints og begynder at
sælge hash for at kunne købe
en pistol. Men så er der lige
katten, Adrian i kørestolen og
den nye fyr i blokken.

Bomann, Anne Cathrine
Agathe
Brændpunkt, 2017. 112 s

En mandlig psykiater bliver,
kort tid før sin pensionering,
tvunget til at tage sit liv op
til revision, da den kvindelige
patient Agatha dukker op i
hans praksis.

Jeg-fortælleren - en midaldrende mand - skal skilles fra
sin unge kone. Han ser tilbage
på deres turbulente og voldelige forhold, og det korte
ægteskab.

Kaisa har ved en skilsmisse
mistet retten til at have børnene, den 14-årige Malte og
10-årige Mira. Da Simon og
hans nye kone Agnete tager
på ferie, får Kaisa lov at passe
sine børn. Men pludselig er
Malte forsvundet.

Madame Nielsen
Det højeste væsen
Gyldendal, 2017. 174 s

Første gang den unge fortæller ser sit livs kærlighed
drages han af hendes skønhed
og fremmedartede væsen.
En vanvittig og destruktiv
kærlighedshistorie tager sin
begyndelse og snart befinder
jeg-fortælleren sig i en evig
nat med auberginecreme,
vin og sex og minder om det
rumænske diktaturs storhed
og fald.

Jacobsen, René
Dengang vi var os
Tiderne Skifter, 2017. 463 s

Kollektivroman om en række
beboere fra et arbejderkvarter
i København, der i takt med
samfundsudviklingen oplever
opbrud og velstand, men også
nye og anderledes fællesskaber.
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Mortensen, Henning
Hr. & fru Sørensen ser syner
Gyldendal, 2017. 186 s

Ægteparret Anders og Maries
trygge hverdag forstyrres af
Anders' tidligere klassekammerat, som har tænkt sig at
vinde hans kærlighed. Marie
bliver indlagt med et flåtbid
og Anders står pludselig på
egne ben.

Rifbjerg, Klaus
Spejl
Gyldendal, 2017. 135 s

På en ferie i Spanien, sidder
jeg-fortælleren og døser. Imod
ham kommer en ældre mand
gående, er det hans afdøde
far? Sammen tager de to på
en overraskende biltur rundt i
Spanien.

Rydahl, Pia
Der brænder en ild
Brændpunkt, 2017. 364 s

Svane, Emma Brynja
Kastebold
Amanda Books, 2017. 428 s

Holmegaard Glasværk i
1970'erne - en glasmager rammes af en hjerneskade, og
hele familien må forsøge at
fortsætte livet med de alvorlige konsekvenser det har; psykisk, socialt og økonomisk.

Islandske Flora bliver afvist og
omsorgssvigtet af sine forældre, som har flyttet familien til
Danmark. Som voksen drager
Flora sammen med sin mor
igen til Island i håb om endelig
at få talt ud.

nød med Marie og ikke med
hans store kærlighed, Hannah,
da hun venter barn med en
anden. Det bliver et ulykkeligt
liv for Johan.

Nordiske romaner
Ackebo, Lena
Verdens smukkeste mand
Lindhardt og Ringhof, 2017. 397 s

De to søstre Mona og Barbro
har ikke andet tilfælles end en
mellemgod opvækst, som de
heller ikke helt har oplevet på
samme måde. For at komme
tættere på hinanden rejser
de to sammen til Mallorca og
efter en uge under sydens sol
er ingenting, som det var, da
de tog afsted.

Schmidt, Ina Merete
Du tror alt er godt
Gyldendal, 2017. 202 s

På en rejse til Prag forsvinder
den 32-årige Elena og i kæresten Martins forsøg på at
finde den kvinde, han elsker,
vises historier, som ingen
havde gættet på. For hvor
godt kender vi i virkeligheden
det menneske, vi deler vores
tilværelse med?

Schrøder, Regitze
Ved et planlagt tilfælde
Turbine, 2017. 270 s

Anna har en drøm om at skrive
en roman. I Paris møder hun
den dansk-franske forfatter
Sophie Berger, som lover at
hjælpe hende med at komme
igang med at skrive på betingelse af, at Anna gør nøjagtigt
som hun siger.

Sø, Mette
Sommergræs, vinterorm
Politiken, 2017. 214 s

Christiansen, Rune
Krysantemum
Lesen, 2017. 252 s

Om at genfinde balancen når
man har mistet sin far, sin
kæreste og sit job.

Agnes er midt i trediverne og
lever et ganske udramatisk liv.
Hun har forladt sin mand og
bor i Schweiz hvor hun skriver på en afhandling. Da hun
møder den intense pige Carla i
flyet efter sin fars begravelse,
finder hun langsomt sin passion.

Uthaug, Maren
Hvor der er fugle
Lindhardt og Ringhof, 2017. 303 s

Johan vil arbejde som fyrpasser, men det kræver at han er
gift. Han gifter sig derfor af
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Jón Atli Jónasson
Børnene i Dimmuvík
Løvens Forlag, 2017. 53 s

Ved sin brors begravelse tænker en gammel kvinde tilbage
på deres fælles barndom, som
var præget af stor fattigdom
og tragedier, som tog det lidt
fra dem, de havde.

Larsen, Britt Karin
Før sneen kommer
Gyldendal, 2017. 398 s
Folket i Finnskogen, 4. bind

Annas og Lars' bryllup og
efterfølgende ægteskab, som
præges af Lars' druk og spil,
hvor han taber mange penge.

Sandberg, Kristina
Et barn at føde
Modtryk, 2017. 478 s

Vi følger Maj og hendes liv og
hverdag i årene 1938 til begyndelsen af 1940. Man kommer
helt ind under huden på Maj
og følger hendes tanker, følelser og gøremål.

Udenlandske romaner
Adams, Alice
Uovervindelig sommer
Gad, 2017. 310 s

Fire venners rejse mod voksentilværelsen, mens venskaberne knirker og en spirende
kærlighed opstår.

Archer, Jeffrey
Faderens synder
Lindhardt og Ringhof, 2017. 399 s
Clifton-krøniken ; 2

Harry har valgt at overtage en
afdød kollegas identitet, for at
skabe sig et nyt liv. Det viser
sig at være en dårlig iden, da
han efter ankomsten til USA
bliver anholdt for mord. I
England tænker Emma på om
hendes livs kærlighed stadig
er i live og samtidig fejer 2.
verdenskrig hen over Europa,
hvor den efterlader sig død og
ødelæggelse.

Auster, Paul
4321
Lindhardt og Ringhof, 2017. 967 s

Roman, der fortæller fire
forskellige versioner af unge
Archie Fergusons liv i et USA
præget af nye familieformer, Vietnamkrig, racekon-

flikter og studenteroprør.
Tilfældigheder giver fire forskellige livsbaner, og romanen
ender hos fortælleren selv.

York, hvor Tess må arbejde sig
op fra bunden. De to erfarne
tjenere, Simone og Jake vækker hendes appetit på både
mad, vin og sex.

Coelho, Paulo
Spionen
Bazar, 2017. 174 s

Fuller, Claire
Vores endeløse dage
Olga, 2017. 262 s

Danser, forførerske og spion
- Mata Hari var en kontroversiel figur, men i sidste ende
blot en kvinde, hvis frisind var
forud for hendes tid - og som
hun betalte den ultimative
pris for.

8-årige Peggy, bliver ført til
en øde hytte i en fjern skov af
sin far, der fortæller hende at
jorden er gået under.

Meyer, Philipp
Rust
Gyldendal, 2017. 398 s

Barndomsvennerne Isaac
og Billy beslutter sig efter
års tøven for at forlade trailerparken i den kriseramte
stålværksby Buell for at søge
deres chance. På vejen snubler
de ufrivilligt over en forbrydelse, som tester deres venskab
og loyalitet til det yderste.

Shattuck, Jessica
Kvinderne på slottet
Lindhardt og Ringhof, 2017. 383 s

Efter et mordforsøg på Hitler,
bliver Marianne von Lingenfels
mand henrettet. I 1945 indfrier
hun sit løfte til sin mand og
åbner slottets døre for 2 andre
enker og deres børn, men der
er mange hemmeligheder mellem kvinderne.

Correa, Armando Lucas
Den tyske pige
Politiken, 2017. 332 s

I 1939 må den 12-årige Hannah
Rosenthal og hendes familie
flygte fra Berlin til Cuba. I 2014
får 12-årige Anna Rosen i New
York post fra sin afdøde fars
cubanske familie. Hannah og
Anna må mødes og få familiebåndene redt ud.

Danler, Stephanie
Sødbitter
Lindhardt & Ringhof, 2017. 389 s

Sex, stoffer og gourmet. Det
hektiske og rå liv backstage i
restaurationsbranchen i New
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Harman, Patricia
Jordemoder på flugt
Cicero, 2017. 365 s

Strout, Elizabeth
Mit navn er Lucy Barton
Gyldendal, 2017. 183 s

Jordemoderen Clara Perry er
ramt af en livskrise og stikker
af til Canada, hvor hun skaber
sig et nyt liv på Seagull Island.
Men beboerne på øen har ikke
til sinds bare at lade hende
passe sig selv.

Om en fattigdomsramt barndom i USA's midtvest og det
til tider, svære kærlighedsforhold mor og datter i mellem.

Strømme, Lisa
Jordbærpigen
HarperCollins Nordic, 2017. 333 s

Colins, Katy
Destination – Chile
HarperCollinsNordic, 2017. 303 s

Kunstnere og velhavende
familier valfarter til den norske badeby Åsgårdstrand i
1893. Den lokale 16-årige pige,
Johanne er dybt fascineret
af den excentriske Edvard
Munch, men alle betragter
ham som upassende selskab.

The lonely hearts travel club, 3

Mest for kvinder

Men det er ikke let, når der er
mange stærke kræfter, som vil
bestemme over hende og især
have hende gift i en fart.

Georgia og Ben driver sammen rejsebureauet The lonely
hearts travel club og danner
også par privat. De bliver inviteret til at deltage i et realitytv-show med andre par, der
driver virksomhed sammen.
Oplevelsen byder på en hård,
til tider farefuld færd og krydres med komiske optrin.

Kleypas, Lisa
Gift ved daggry
Pretty Ink, 2017. 350 s
Hathaway, 4. bind

Lord Hathaway skal både giftes og avle en søn inden 1 år
for at kunne beholde familien
Hathaways elskede herregård.
Han vil aldrig elske igen, men
kan alligevel ikke helt styre
sin fascination af søstrenes
snerpede anstandsdame, Miss
Marks.

Fritzson, Sofia
Når drømmen bliver
til virkelighed
HarperCollins Nordic, 2017. 237 s
Søstrene & kærligheden, 1. del

Colgan, Jenny
Rosie Hopkins' søde drømme
Cicero, 2017. 461 s

Rosie forlader sit travle liv i
London for at hjælpe sin syge
tante i den lille by Lipton.
Tantens gammeldags slikbutik
og landsbyens hjertevarme
indbyggere får hende til at
genoverveje sit liv.

Melinda kan ikke låne penge
for at istandsætte familiens
herregård. Skuespilleren
Anton Nylander har brug for
en kone, så han kan lande
mere seriøse roller. De indgår
en aftale, men kan de undgå
at følelser sniger sig ind i forholdet?

McFarlane, Mhairi
I det øjeblik var jeg din
HarperCollins Nordic, 2017. 398 s

Rachel møder Ben den første dag på universitetet, og
deres tætte venskab stikker
nok også noget dybere. Men
noget går galt, og de mister
kontakten. Mange år efter
mødes de igen. Nu er Rachel
nybagt single, Ben er blevet
gift, og der er dømt kaos.

Goodwin, Daisy
Victoria
Politiken, 2017. 393 s

18 år gammel bliver Victoria
dronning af England i 1837.
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Roberts, Nora
Drømmerollen
HarperCollinsNordic, 2017. 272 s

Da en filmstjerne pludselig
forfølges af en fan, må hun
hyre en stærk og handlekraftig
mand til at beskytte sig. Selv
om han virker usympatisk ved
første øjekast, vinder ham
måske ved nærmere bekendtskab.

Roberts, Nora
Løgneren
Flamingo, 2017. 499 s

Shelby Foxworth mister sin
mand i en drukneulykke. Hun
tager sin lille datter med hjem
til familien i Tennessee, for
at komme til hægterne. Men
Shelbys mand har været en
stor løgner, og hans bedrag
trækker ringe i vandet.

Tessaro, Kathleen
Parfumesamleren
HarperCollins Nordic, 2017. 400 s

Den selvstændige Grace
Munroe kæmper med at leve
op til de krav, der stilles til en
overklassehustru i 1950'ernes
London. Da hun modtager et
brev om, at hun er hovedarving
til den mystiske Eva D'Orsy, rejser Grace alene til Paris.

Historiske romaner
Falcones, Ildefonso
Jordens arvinger
Cicero, 2017. 925 s

Historisk roman fra Barcelona
i årene 1387-1423, hvor spillet
om tronen og magten er på
det højeste. Vi følger drengen
Hugo, der arbejder på det
kongelige skibsværft og ender
som vinkældermester.

Helleberg, Maria
Stormene
Bibelselskabet, 2017. 717 s

Roman der foregår fra 1515 til
1544 i reformationstiden. Den
unge adelskvinde Elisabeth
forelsker sig hovedkulds i
biskop Stygge Krumpen og
trods enorm modstand og års
ufrivllig adskillelse overlever
kærligheden.

Novrup Frederiksen, Lars
Kirstine
Hovedland, 2017. 611 s

Kirstine kommer fra en magtfuld adelig familie men bliver
sendt i kloster, efter hendes
stedfar forgriber sig på hende.
Hun bliver snart priorinde på
Stubber Kloster, og hun og
klosteret inddrages i hændel-

ser som fører til mordet på
Erik Klipping.

Banks, Maya
Tæmmet
Pretty Ink, 2017. 321 s
Enforcers, 2. bind

Drake er ude af sig selv. For at
beskytte Evangeline fra sine
lyssky forretningsforbindelser
måtte han afvise og ydmyge
hende på det groveste. Men
han kan ikke leve uden hende
og vil gøre alt for at få hende
tilbage.

Rickloff, Alix
Hemmelighederne på
Nanreath Hall
HarperCollinsNordic, 2017. 382 s

Kitty er datter af en Jarl. Hun
ønsker sig frihed til at tegne
frem for den fremtid med
mand og børn, som hendes
strenge forældre ser for sig.
Under 1. verdenskrig danner
de mange tumultariske begivenheder baggrund for Kittys
liv, og hendes valg har vidtrækkende konsekvenser for
hendes datter, Anna, der oplever sine egne traumer, svigt
og håb under 2. verdenskrig.

Fantasy & vampyr
Leth, Kristian
Mithos
Lindhardt og Ringhof, 2017. 351 s

Drengen Taom lever i landet
Mella, et kejserdrømme, som
er styret af fornuft og rationaler, og hvor al magi er forbudt.
I syner ser Taom, hvordan
verden vil gå under. Hvorfor
og hvordan den måske kan
reddes, bliver Taoms opgave
at løse.

Spænding
Abbott, Rachel
Kun de uskyldige
Punktum, 2017. 579 s

Erotiske romaner
Ahrnstedt, Simona
Vovestykket
Flamingo, 2017. 564 s

Cherry, Brittainy C.
Åndeløs
Flamingo, 2017. 280 s

Ambra Vinter er journalist og
bliver modstræbende sendt
til Kiruna for at afdække en
historie. Her møder hun den
tidligere elitesoldat Tom
Lexington, som er dybt traumatiseret. Tiltrækningen mellem dem er stærk, men Ambra
har også sår på sjælen.

Elements ; 1

Tristan skræmmer alle med sin
grove opførsel. Elizabeth, som
har mistet sin mand, genkender sorgen i hans øjne og en
stærk tiltrækning opstår. Kan
de nogensinde blive hele mennesker igen? Og hvem er det,
der vil dem ondt?
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En velhavende og velrespekteret mand findes myrdet. Der
er tydeligvis tale om overlagt
mord. Efterforskeren Tom
Douglas sættes på sagen, der
langt fra er så ligetil. Snart er
Tom følelsesmæssigt involveret og må kæmpe med
samvittighed og faglig professionalisme.

Carofiglio, Gianrico
Den kolde sommer
Hr. Ferdinand, 2017. 384 s

Delaney, J. P.
Kvinden før
Lindhardt og Ringhof, 2017. 399 s

Hall, M. R.
Branden
Loxodonta, 2017. 440 s

Der er et internt opgør igang i
Baris mafia. Sagen ekskalerer,
da mafiabossens søn kidnappes og findes død efter løsepengene er betalt.

Jane flytter ind i en moderne
minimalistisk lejlighed, og
finder ud af, at hun ligner den
afdøde kvinde, der boede der
før. Er det mon et tilfælde?
Og er Edward Monk, der ejer
huset, indblandet i kvindens
død?

Krimiserien med: Jenny Cooper ; 6

Cleeves, Ann
Tavse stemmer
Hetland, 2017. 367 s

Ligsynsdommeren Jenny
Cooper er kaldt ud til en
mordbrand i en lille landsby.
Alt peger på, at det var et
af ofrene der, i et anfald af
jalousi, startede branden som
yderligere kostede hans to
steddøtre livet. Sagen lukkes
hurtigt, men Jenny er ikke
overbevist og starter sin egen
efterforskning.

levende og velkomponeret
gennemskrivning af det kendte tema om Hamlet der umiddelbart må se hjælpeløst til
mens hans mor og hans onkel
planlægger at dræbe hans far.

McKinty, Adrian
Det kolde våde land
Olga, 2017. 341 s
En Sean Duffy-roman

Paul inviteres af en gammel
bekendt med på familieferie
til en græsk ferieø, men noget
lurer under overfladen og
snart fanges han i sit eget
spind af løgne.

I 1981 har politiet i Belfast har
travlt med de voldelige konflikter mellem protestanter og
katolikker. Imens er en tilsyneladende operaelskende og
homofobisk seriemorder på
spil, og kriminalassistent Sean
Duffy skal opklare sagen, der
trækker tråde op i de højere
magtkredse.

Coben, Harlan
Holdt for nar
Gad, 2017. 329 s

Frost, Mark
Den hemmelige historie om
Twin Peaks

Neuhaus, Nele
Den der sår vind
People's Press, 2017. 481 s

En tidligere militærkvinde må
på jagt i både sin mands og sin
egen fortid, da han pludselig
dukker op efter at være både
død og begravet.

Politiken, 2017. 359 s

Krimiserien med: Vera Stanhope ; 2

Vicepolitikommissær Vera
Stanhope finder et kvindelig
i saunaen under et besøg i
det fitnesscenter, hvor hun er
begyndt at svømme. Sagen
er dog ikke så ligetil, og snart
står hun og hendes team med
endnu et lig.

Durrant, Sabine
En uskyldig løgn
Gad, 2017. 324 s

FBI-agenten, T.P. bliver i 2016
sat på en sag, hvor han skal
finde ud af, hvem der har
samlet et mystisk dossier, der
på den ene eller anden måder
kredser om Twin Peaks. Det er
det dossier som vi, læserne,
præsenteres for.

McEwan, Ian
Nøddeskal
Gyldendal, 2017. 208 s

Claude og Trudy planlægger at
myrde Trudys mand, Claudes
bror, Peter, med gift. Eneste
vidne til planen er Trudys og
Peters endnu ufødte søn,
som er bogens fortæller. En
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Politibetjent Pia Kirchhoff
og hendes chef Oliver von
Bodenstein bliver sat til at
efterforske en nattevagts
pludselige død i vindmøllefirmaet WindPro. De bliver
hurtigt blandet ind i familiestridigheder og ingen fortæller
sandheden. Snart sker der
flere mord.

Sussman, Paul
Osiris' labyrint
Tiderne Skifter, 2017. 592 s

En kritisk kvindelig journalist bliver stranguleret
i den armenske katedral i
Jerusalem. Kriminalinspektør
Ben-Roi får sagen, der har
tråde til både Egypten og storkapitalen, og får assistance af
Khalifa fra politiet i Luxor.

Tremayne, S. K.
Ildbarnet
Gad, 2017. 360 s

Rachel gifter sig med David.
Davids første kone omkom
ved en ulykke i en mineskakt.
Rachel er nysgerrig, men
David vil ikke tale om ulykken.
David 8-årige søn mistrives og
har uhyggelige forudanelser
om, at Rachel vil være væk
inden jul.

Ware, Ruth
Kvinden i kahyt nr. 10
Gyldendal, 2017. 369 s

Lo Blacklock er journalist og
skal dække jomfrurejsen på et
luksuriøst krydstogtskib. Hun
mener, at kvinden i kahytten
ved siden er forsvundet, men
ingen vil tro hende, og alle
benægter kvindens eksistens.

Er Lo ved at få et nervesammenbrud, eller er der noget
helt galt?

fra Københavns Politi får deres
sag for. Især fordi mistanken
samler sig omkring Kørners
bedste ven.

Dansk spænding
Bjerre, Trine
UnterWelt
Byens, 2017. 358 s

Privatdetektiven Karen Hart
drømmer om den ene store
sag. Og da den endelig dukker op, bliver hun hvirvlet ind
i mørk sandhed om et stort
internationalt medicinalfirma.

ridderen Brask, sine missioner
for den katolske kirke. De er
på en livsfarlig jagt ned igennem Skotland og England
efter den mystiske "Recipé",
Tempelherrernes dybeste
hemmelighed. En biskops
overgreb på små drenge i 1423
viser sig at spille en central
rolle for både Trueblood og
Brask.

Friis, Agnete
Sommeren med Ellen
People'sPress, 2017. 312 s

Ekberg, Anna
Kærlighed for voksne
Politiken, 2017. 381 s

Jakob får et opkald fra en
gammel bekendt fra en fjern
fortid. Det får ham til at rejse
tilbage til Østjylland hvor han
voksede op. Samtidig klippes
der tilbage til sommeren 1978,
hvor den unge Jakob oplever
en vild sommer - grunden til at
han nu kommer tilbage.

Da Christian vil forlade
Leonora til fordel for en yngre
kvinde, tager hun alle midler i
brug for at holde på ham. Og
det bliver rigtig grimt.

Engberg, Katrine
Blodmåne
People'sPress, 2017. 366 s

En københavnsk modekendis
bliver dræbt ved at drikke
rengøringsmiddel. Snart bliver
endnu en kendis udsat for
samme behandling, og makkerparret Kørner og Werner

Jørgensen, Ulrik
Den sidste kurér
EPOZ, 2017. 313 s
Trueblood og Brask ; 2

Munken Trueblood fortsætter
i 1434 sammen med sin livvagt,
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Kjædegaard, Lars
Før natten kommer
Rosinante, 2017. 293 s
En Anita Hvid og Thor Belling-krimi

En pensioneret gymnasielærer
skydes ned og såres af en ung
hærværksmand som senere
bliver dræbt af politiet. Kort
efter dræbes en kendt TV
vært. Er der en sammenhæng?
Har det hele måske endda forbindelse til politiparret Anita
Hvid og Thor Belling?

Mistrati, Miki
Lyset sletter nattens ord
Politiken, 2017. 313 s

Martin er journalist på Ekspres
Posten med speciale i islam.
Da han får kontakt med en ny
islamisk gruppering, øjner han
den helt store historie, men
samtidig kommer han i PETs
søgelys, og sagen får store
konsekvenser for ham.

at der er ridset et kors ind i
kraniet. Snart bliver der talt
om Djævelens værk, da flere
mord med samme signatur
dukker op.

dermed en seriemorder løs i
København?

Zornig Andersen, Lisbeth
Arkimedes
Politiken, 2017. 420 s

Malene Jørgensen kommer på
dybt vand, da hun udnæves
til administrerende direktør
i foreningen "Hjælp Barnet".
Alle gode intentioner til trods,
er foreningen et morads af
manglende hensynstagen,
kriminalitet og misforstået
pædagogik - og børnene er
konsekvent taberne. Kan
Malene gøre en forskel?

Nordbo, Mads Peder
Pigen uden hud
Politiken, 2017. 340 s

I Grønland finder man et
mumificeret lig, der ligner en
nordbo-viking. Journalisten
Mathew bliver optaget af
sagen, som trækker tråde
tilbage til en række brutale
mord begået i 1970'erne.
Sammen med den lokale
kvinde Tupaarnaq sætter
Mathew sig for at finde ud
af, hvordan det hele hænger
sammen.

Stein, Jesper
Papa
Politiken, 2017. 410 s

Theils, Lone
87 sekunder
Lindhardt og Ringhof, 2017. 191 s

Et mord bliver begået på
Assistens Kirkegård og ved
obduktionen opdager knogleekspert Josefine Jespersen,

En ung pige findes druknet i
Christianshavns Kanal. Ikke
længe efter findes en mere.
Er der en sammenhæng - og

Kriminalinspektør Ann Lindells
privatliv tager en drejning, da
hun indleder et intenst forhold
til en journalist. Men hendes
arbejdsliv tager også en drejning, da en myrdet alkoholiker
bliver sat i forbindelse med
hendes elsker.

Nordisk spænding

Alex Steen arbejder undercover på et internationalt job,
hvor en russisk storgangster
skal fanges, mens hans tidligere makker, Vicki Thomsen,
leder efterforskningen af et
brillant bokskup.

Petri, Lotte
Djævelens værk
Lindhardt og Ringhof, 2017. 284 s

Eriksson, Kjell
Sorte løgne rødt blod
Klim, 2017. 329 s

Eriksson, Caroline
De forsvundne
People'sPress, 2017. 252 s

En idyllisk sensommeraften
sejler en lille familie ud fra
deres sommerhus til en lille ø,
men far og datter vender ikke
tilbage. Har søen mystiske
kræfter, eller skal svaret findes i kvindens egen fortid og
ægteskab?
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Jungstedt, Mari
Den du elsker
People'sPress, 2017. 330 s
Krimiserien med: Anders Knutas ; 12

Politiinspektør Anders Knutas
og hans kollega og kæreste
Karin Jacobsson skal opklare
mordet på ejendomsmægler
Sanna Widding, men snart må
de opklare flere bestialske
mord, som alle har den samme
herregård som fællesnævner.

Persson, Leif G. W.
Kan man dø to gange?
Modtryk, 2017. 444 s

I den svenske skærgård finder
man et kranie med et skudsår.
Kraniet tilhører en kvinde,
der omkom under tsunamien
i Thailand i 2004 og blev kremeret umiddelbart efter. Den
korrupte kriminalkommissær
Evert Bäckström kommer på
noget af en opgave.

Biografier
& erindringer

99.4 Clifforth, Frank
Rohweder, Marianne Schjøtt
Frank Clifforth
People'sPress, 2017. 200 s

99.4 Leth, Jørgen
Fugl Thøgersen, Andreas
Jeg har lyst til at vende tilbage
til alting

99.4 Slumstrup, Finn
Slumstrup, Finn
Mand og hund imellem
Hovedland, 2017. 176 s

Musikeren Frank Clifforth
(f. 1972) fortæller om et liv
med vold, alkohol og stoffer,
om afvænningen og om sin
deltagelse i tv-programmet
"X Factor" med gruppen
"Clifforth & Hein".

Gyldendal, 2017. 234 s

Forfatteren Finn Slumstrup
(f. 1941) beretter om mange
livsbekræftende timer med sin
hund Liva, og om et liv fyldt
med litteratur, musik, familie
og venner.

99.4 Hansen, Aage
Fisk kan ikke tale
Forlaget Rebild, 2017. 400 s

99.4 Nørgaard, Lise
Wendt Jensen, Jacob
Lise Nørgaard
Gyldendal, 2017. 399 s

Anekdoter, betragtninger,
beskrivelser og beretninger
om og fra Jørgen Leths (f.
1937) liv som forfatter, journalist, filmmager, konsul i Haiti
og meget mere.

Historien om Aage Hansen
(1924-2008) - også kendt som
Rav-Aage, der kæmpede en
livslang kamp mod den forurening, som kemivirksomheden
Cheminova forårsagede både i
Limfjorden og Vesterhavet.

99.4 Kennedy, John F
JFK100
Turbine, 2017. 460 s
99.4 Adler-Olsen, Jussi
Nilsson, Jonas Langvad
Jussi
Politiken, 2017. 401 s

Om Jussi Adler-Olsens (f. 1950)
barndom, opvækst og kampen for at slå igennem som
forfatter.

Historien om den tidligere
amerikanske præsident John
Fitzgerald Kennedy (1917-1963)
som, 100 år efter han kom
til verden, fortsat er et ikon i
amerikansk politik.
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99.4 Thielst, Peter
Thielst, Peter
Som et æble, der triller
DET lille FORLAG, 2017. 159 s

Lise Nørgaard (f. 1917) fortæller i anledning af sin 100-års
fødseldag sin historie med alt,
hvad det indebærer af op- og
nedture.

Forfatter Peter Thielst (f. 1951)
fortæller om sin opvækst på
landet i det nordsjællandske,
gymnasieårene i Helsingør
og sit filosofistudium i
København.

99.4 Sippel, Ole
Sippel, Ole
Kampklar
Rosinante, 2017. 281 s

99.4 Thing, Morten
Thing, Morten
Min egen historie
Nemos Bibliotek, 2017. 356 s

Journalisten, mellemøstkorrespondenten og TVA-chefen
Ole Sippel (1943-2013) fortæller om sin karrieres højdepunkter, både som udsendt
korrespondent i Mellemøsten
og som frontfigur i interne
kampe i DR.

Morten Thing (f. 1945) fortæller om sin opvækst, om det
at være jøde og om livet som
venstrefløjsaktivist i 1970'erne.

Fra virkelighedens
verden
34.31
Kaae, Peer
Maries morder
People'sPress, 2017. 282 s

Tiden omkring drabet på
Marie Lock-Hansen rekonstrueres minut for minut og
sporene ud i Århus og omegn
følges. Derudover portrætteres ægteparrets liv samt
forfatterens egen teori om
morderen.

99.4 Lindhardt, Frederik
Lindhardt, Frederik
Lidt af far
People'sPress, 2017. 213 s

24
Dahl, Jette
Pilgrim på Camino Haderslev
Næs

32.269 Socialdemokratiet
Tesfaye, Mattias
Velkommen Mustafa
Gyldendal, 2017. 385 s

Frederik Lindhardt fortæller
om de sidste år sammen med
sin far, den tidligere biskop,
Jan Lindhardt, der i 2012 fik
konstateret Alzheimers.

Cahana, 2017. 73 s

50 års socialdemokratisk
udlændingepolitik.

Tro & tanker

27.16
Holm, Bo Kristian
Reformationen
Aarhus, Aarhus
Universitetsforlag, 2017. 60 s

Syv pilgrimsord og en række
citater til eftertanke og fordybelse og til at tage med på
vandringen.

Tænkepauser, 49

Fremstilling af prekariatet, en
farlig ny klasse af mennesker,
der arbejder og lever et udsat
og usikkert liv i periferien af
arbejdsmarkede.

For interesserede i reformationen og dens samtid.

99.4 Andrea
Bjals, Bettina
Privat og diskret
Skriveforlaget, 2017. 180 s

Andrea fortæller om en barndom præget af misrøgt, seksuelt misbrug og spiseforstyrrelse, og om voksenlivet som
stripper og gadeprostitueret
med stoffer, selvmord og sammenbrud. Som 40-årig beslutter hun sig for at blive escort
på sine egne betingelser.

33.11
Standing, Guy
Prekariatet
Information, 2017. 357 s

Samfund & politik
15.5
Neye, Anna
Emma Gad for hvide
Gyldendal, 2017. 134 s

16.8
Stjernholm, Anders
Eftertro
Gyldendal, 2017. 252 s

Med en satirisk indfaldsvinkel
formidler forfatteren det
kulturelle og historiske baggrundsstof, der skal få læseren
til at forstå, hvorfor det fx ikke
er i orden at tiltale et andet
menneske med ordet "neger".

Ni interviews med personer,
der har forladt Jehovas Vidner,
Mormonkirken, Scientology,
Pinsekirken eller islam. Om
deres barndom, tvivlen på
deres religion, om bruddet
med troen, og om hvordan
livet er som ikke-troende.
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96.8
Skou, Kaare R.
520 dage der forandrede
Danmark
Gad, 2017. 315 s

Et stykke politisk samtidshistorie om en periode, hvor blokkene smuldrede, og hvor det
lykkedes Lars Løkke at klare
sig igennem med skiftende
flertal på tværs af de traditionelle fraktioner.

Job & ledelse
60.108
Iværksætter
Gyldendal Business, 2017. 347 s

eller det, hun kalder gnist. I
bogen gennemgås teorierne
bag gnist og værktøjerne til at
opnå det.

61.36
Hauen, Emilia van
Succestyranniet
Rosinante, 2017. 254 s

Der gøres op med det succestyranni, der præger det
moderne samfund og gør
mennesker syge. Forfatterens
kommer med sine bud på,
hvad der skal til for at få et liv
med mening og nærvær.

Guide i iværksætteri, der
bygger på de to forfatteres
mangeårige erfaringer som
iværksættere.

Personlig udvikling
& psykologi
15.2
Bergstrøm, Jesper
Smil dig glad
People'sPress, 2017. 255 s

Om hvordan man kan skabe
gode relationer, opnå succes
og øge sin livsglæde ved hjælp
af sit kropssprog.

15.2
Duckworth, Angela
Gnist
Gyldendal, 2017. 346 s

På baggrund af møder med
en lang række succesfulde
personer har den amerikanske
psykolog Angela Duckworth
fundet frem til, at deres succes sjældent skyldes talent
eller særlige evner, men derimod oftere en kombination
af passion og vedholdenhed

Mest for kvinder

61.643
Callesen, Pia
Lev mere tænk mindre
Politiken, 2017. 166 s

15.2
Fruensgaard, Lisbeth
Hverdagsglæde
Turbine, 2017. 100 s

Ny forskning viser, at depression i høj grad er en tilstand
som den enkelte person selv
kan kontrollere, ved f.eks. at
lade tankerne være og gøre
mindre ved dem. Indføring i
forskningen bag metakognitiv
terapi, samt fire cases med
personer, som metoden har
virket på. Der gives konkrete
forslag til hvordan man selv
kan ændre sin tankegang, hvis
man føler sig deprimeret.

24 korte kapitler om de små
ting vi kan gøre for at skrue
op for glæden i hverdagen, og
om det, der stjæler glæden.

15.2
Larsen, Erik Bertrand
Du er (meget) stærkere
end du tror

30.172
Livsmodig
Politiken, 2017. 227 s

Christine Antorini (f. 1965),
Ritt Bjerregaard (f. 1941),
Hanne-Vibeke Holst (f. 1959)
og Anne Linnet (f. 1953) deler
erfaringer, tanker og refleksioner om det at blive en moden
kvinde over 50 i et ungdomsfikseret samfund. Om kroppen, seksualiteten, kærligheden, parforholdet, den tomme
rede, etiketterne "gammel" og
"ældre" og om døden.

Don Max, 2017. 223 s

Børn & forældre

Mental træning der gør, at
man kan præstere sit bedste
både i konkurrenceidræt og til
præsentationer i mødelokaler.

13.43
Robusthed
Klim, 2017. 203 s

En redskabsbog for professionelle og forældre.
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30.175
Skovbo, Thomas
Giv dine børn noget at vokse af
Gyldendal, 2017. 129 s
Til tiden (Kbh. : 2017)

Med udgangspunkt i egne
erfaringer opfordrer forfatteren forældre til at påtage
sig forældreansvaret, sænke
serviceniveauet og helt overordnet erkende, at opdragelse
er lederskab.

40.85
Østergaard, Morten Faurby
At rejse med en baby
Morten Faurby Østergaard, 2016.
88 s

Til børnefamilier med rejsetrang.

Rejser & oplevelser

66.83
Europas smukkeste vinruter
Legind, 2017. 256 s

46.7 Nordgrønland
En værkende tand
Rosinante, 2017. 239 s

21 vinruter fra Alsace til Sicilien
med beskrivelser af druesorter, vingårde, vinfester og
historiske byer.

Skildrer den dramatiske 2.
Thule-ekspedition i 1916-1918.
Togtet fik nogle alvorlige
konsekvenser og undervejs i
bogen, forsøger forfatteren
at afdække de spørgsmål,
tvivl og gåder som opstod
undervejs og i kølvandet på
ekspeditionen.

Danmark rundt
46.1
Dehn-Nielsen, Henning
Frydenlund, 2017. 260 s

46.4 Vestjylland
Nørbak, Britt
111 steder på den jyske
vestkyst som du skal se
Frydenlund, 2017. 230 s

Rejseguide med 111 ideer til
skæve og usædvanlige steder
at besøge på den jyske vestkyst.

Natur & dyr

H.C. Andersen var en flittig
gæst blandt adel og rigmænd.
Kom med eventyrfortælleren rundt i hele Danmark og
besøg vores smukke slotte og
herregårde.

47.97 Sankt Petersborg
Wolder, Fritz
Den bedste guide
til Skt. Petersborg
Helikon, 2017. 128 s

Portræt af Skt. Petersborg.
61.36
Du skal huske at fodre
din søhest
People'sPress, 2017. 60 s

Med ord og billeder gives svar
til børn og deres forældre om
hvad sker der i hjernen, når
den udsættes for stress, om
hvordan stress kommer til
udtryk i kroppen og hvad man
kan gøre for at afhjælpe det.

46.3
Lander Andersen, Morten
På tur i reformationens
København

64.9
Midtitalien for livsnydere
Gyldendal, 2017. 151 s

Frydenlund, 2017. 150 s

Beskrivelse og forslag til
seværdigheder, restauranter og overnatningssteder i
Toscana, Umbrien og Lazio.
Samt om hvilke veje og ruter,
man skal vælge for at komme
smukkest eller lettest mellem
destinationerne.

Guidebog til de historiske,
teologiske og arkæologiske
spor efter reformationen i
København.
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57.1
Meyers store naturalmanak
Lindhardt og Ringhof, 2017. 439 s

Felthåndbog der guider gennem 100 arter i den danske
natur så man kan komme hjem
med alt fra blåmuslinger og
brombær til strandkvan, brændenælder og violer. Med 75
madopskrifter og tips og tricks
til, hvordan man bruger det,
man har fundet.

58.86
Tofte, Carl Christian
Havens fugle
- som jeg ser dem

63.5
Havehåndbogen
Gyldendal, 2017. 376 s

Et opslagsværk for alle haveinteresserede.

Koustrup, 2017. 122 s

Forfatteren fortæller i tekst og
illustrationer om sin måde at
se på de almindelige danske
havefugle. Med relevante
oplysninger om deres udseende, udbredelse, levevis og
trækforhold. Samt tips om
hvordan man indretter haven,
så man får optimale muligheder for at se fugle fra sine
vinduer.

63.61
Vejen til hestens hjerte
- og dit eget

63.5
Permakulturhaven
Myrrhis, 2017. 282 s

63.67
Davies, Lotte
Sund hund
Politiken, 2017. 224 s

Gode råd til hundeejere om
hvordan man får en sund
hund, som får et godt liv.

Turbine, 2017. 175 s

Hus & have

Om at kommunikere kærligt
og ligeværdigt med sin hest
og derigennem udvikle sit
eget personlige lederskab og
evnen til at samarbejde. Med
øvelser.

57.1
Olesen, Anemette
Spiselige vilde planter
Koustrup & Co., 2017. 93 s

63.651
Wenneberg, Signe
Hvad jeg ved om at holde høns
Rosinante, 2017. 157 s

Inspirationsbog om glæden
ved at holde høns.

Om teorien bag permakultur
samt praktiske anvisninger på
jordanalyse og jordforbedring,
dyrkning af naturen, mikroklima, vand og dyr i haven,
enårige afgrøder og om skovhaven.

63.519
Dalby, Claus
Nordiske haver
Klematis, 2017. 364 s

Præsentation af 25 haver i
Danmark, Sverige, Norge og
Finland.

63.54
Barter, Guy
Haveselskabets bog om
grøntsager og krydderurter
Turbine, 2017. 190 s

Dyrk mere end 70 grøntsager
og krydderurter fra frø.

63.5
Økologiske byhaver
Koustrup, 2017. 189 s

Dyrkning i baggårde og på
altaner.

63.51
Aggerholm Justesen, Jytte
Cottagehave
Gyldendal, 2017. 191 s

Omkring 40 planter fra den
danske natur gennemgås
alfabetisk. Planten beskrives
bl.a. med angivelse af udseende, voksested, oprindelse,
evt. anvendelse som lægeurt,
karakteristika, smag og en
enkelt opskrift, hvor planten
indgår som ingrediens.

Inspiration til at skabe den
engelske cottagehavestil i små
og store haver, eller bare på
en altan eller en krog i haven.
Med idéer til elementer i
haven, indretning og forslag til
beplantning.
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63.57
Wolverton, B. C.
Luftrensende stueplanter
Turbine, 2017. 142 s

50 nemme planter til hjemmet
og kontoret.

63.58
Lahme, Julia
Kolonihaveliv
Gyldendal, 2017. 226 s

varer, frokostretter, salater,
aftensmad og søde sager.

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.

64.102
Hjertevarm mad
fra hele verden

63.651
Graham, Chris
Når hønseholdet giver
hovedbrud
Turbine, 2017. 223 s

100 spørgsmål og svar om de
gængse problemer i forbindelse med hønsehold.

Mad & opskrifter
64.1
Hverdagsfavoritter
FADL, 2017. 235 s

64.17
Klee, Marie
Gulerødder
Muusmann, 2017. 144 s

Opskrifter med den sunde rod.

Ernæring & sundhed
61.38
Asprey, Dave
Bulletproof-kuren
I AM, 2017. 319 s

Tab op til et halvt kilo om
dagen, få mere energi og
fokus og øg din livskvalitet.

Hjerteforeningen, 2017. 133 s

En samling af hjertesunde
opskrifter fra lande der har
bidraget med mange indvandrere til Danmark.

61.38
Madmentor
Lindhardt og Ringhof, 2017. 178 s

64.12
Martiny, Emma
Fabelagtige fristelser
FADL, 2017. 265 s

64.17
Plum, Camilla
Sommer
Gad, 2017. 299 s

100 søde opskrifter med mindre sukker og mere smag.

Om hvordan man samler,
plukker og tilbereder forskellige råvarer. Inddelt alfabetisk
efter afgrøde og indeholder
fx akacie, bregner, hosta,
lindeblomster, estragon, hyld
og valnødder. Foruden råd om
indsamling, så er der til de fleste afgrøder en opskrift.

64.14
Fischer, Susse
Måltid
Turbine, 2017. 197 s

Kogebog med opskrifter til
allergikere, der ikke tåler
mælk og kød fra pattedyr.
Delt op i kapitler med fjerkræ,
grønsager, fisk og skaldyr,
brød, pasta, pizza og ris samt
desserter.

64.17
Tang
Lindhardt og Ringhof, 2017. 191 s

Opskrifter på sund hverdagsmad inddelt i 7 kategorier:
morgenmad, brød, drikke-

Kogebog der både beskriver
arter, høst og opskrifter.
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Gode råd til at bryde kostvaner og få naturlig vægt. Med
madmentormodellen kan perioder med slankekure efterfulgt af overspisning erstattes
med et langt mere afslappet
forhold til mad.

61.541
Food pharmacy
Gyldendal, 2017. 184 s

En fortælling om tarmflora,
gode bakterier, forskning og
antiinflammatorisk mad.

64.14
Leth-Nissen Johansen,
Rebecca
Glade tarme med low
FODMAP diet salater
Muusmann, 2017. 110 s

Salatbog med opskrifter der
især henvender sig til dem der
er på Low FODMAP-diæt.

64.65
Uys, Dedri
Babyhækling
i alle regnbuens farver

79.66
Brask, Per Henrik
Landevejstræning
Gyldendal, 2017. 185 s

79.86
Frimodt, Carsten
Danske F1 drømme
Veterania, 2017. 331 s

Turbine, 2017. 128 s

Træning og teknik for cykelryttere.

Om de danske Formel 1
drømme i 1970'erne. Bogen
portrætterer de tre racerkørere Tom Belsø (f. 1942),
Jac Nellemann (f. 1944) samt
Thorkild Thyrring (f. 1946), og
skildrer deres forsøg på at nå
motorsportens kongeklasse.

30 opskrifter på hæklet legetøj, tæpper, sko, tøj og meget
mere til babyer.

79.71
Iniesta, Andrés
Kunstneren
People'sPress, 2017. 373 s

Sport
64.14
Toptrimmede tarme
Politiken, 2017. 209 s

Den spanske fodboldspiller Andrés Iniestas (f. 1984)
beretter om sit liv og sin
fodboldkarriere fra barndommen til han bliver fast inventar
på midtbanen på Barcelonas
succeshold, der vandt
otte mesterskaber og fire
Champions League-titler.

Kombination af vegetarisk
kost med Low FODMAP diæten, der er en diæt til personer
med irritable tarme.

Sy & strik
64.64
Mucklestone, Mary Jane
Geo-strik
Turbine, 2017. 144 s

Ti lektioner i at strikke geometriske former og mønstre,
f.eks. striber, trekanter, kvadrater og cirkler fordelt på
projekter som huer, halsrør,
tasker og meget andet. Med
afsnit om grundlæggende
teknikker og montering af det
færdige strikketøj.

79.75
Schmidt, Peter
Håndboldtips til træning
og teori

79.61
Vorm, Tonny
Sidste tog til Boston
People'sPress, 2017. 302 s

Books on Demand, 2017. 324 s

Om maratonløbets historie
samt om den kultur og industri, der er omkring maratonløb. Med forfatterens egne
fortællinger fra løb han har
deltaget i og samtaler med
andre løbere.

242 træningsøvelser til håndbold - og lidt teori.
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Krop & velvære
61.17
Adler, Yael
Under huden
People's Press, 2017. 279 s

Grundig gennemgang af
huden, og hvordan den fungerer - hvad irriterer huden,
hvad gør den syg. Desuden
om kosmetiske overvejelser,
aldring, sex, solens virkning
på huden, og hvordan vores
føde har direkte indvirkning på
dens udseende.

61.28
Eagleman, David
Hjernen
Tiderne Skifter, 2017. 248 s

gende principper i form af bl.a
kost og yogaøvelser.

Om hjernens aktivitet og dens
indflydelse på vores beslutninger, identitet, sanser, præferencer og ønsker.

61.643
Dahl, Charlotte Adserballe
Når sindet banker på
mellemgaard, 2017. 177 s

61.28
Kjær, Troels Wesenberg
Hjernestarter
FADL, 2017. 181 s

hvordan hjernen bearbejder
musik og påvirker mennesker
fysiologisk, følelsesmæssigt og
sprogligt. Og om forskellen på
musikeres og ikke-musikeres
hjerner.

Trinvis gennemgang af forløbet af, og værktøjer til at komme igennem en depression.

99.4 Brahms, Johannes
Rasmussen, Karl Aage
En sørgmodig drøm om idyl
Gyldendal, 2017. 239 s

Biografi om komponisten og
pianisten Johannes Brahms
(1833-1897) som var en af de
store eksponenter for den
romantiske periode i klassisk
musik.

Musik & kunst

Indføring i at forbedre hukommelsen, øge motivation og
blive bedre til at lære nyt.
Opdelt i tre afsnit: et seks
ugers forsøg med to studerende, der afprøver læringsteknikker ; hjernens funktioner
teoretisk set ; præsentation
af teknikker og eksempler på
læringsmetoder.

Sundhed
& behandling
61.54
Hastrup, Lise Faurschou
Ayurveda for begyndere
Tritla, 2017. 143 s

En introduktion til det gamle
indiske helbredssystem ayurveda, og hvordan man lever
efter dets sundhedsforebyg-

kalske karriere med bl.a.
Tøsedrengene og Venter på
Far, og om hendes opvækst,
ægteskab og børn.

99.4 Salto, Axel
Axel Salto - stentøjsmesteren
CLAY Keramikmuseum Danmark,
2017. 207 s

Præsentation af Axel Salto
(1889-1961), én af det 20.
århundredes mest banebrydende kunstnerkeramikere.
Med fotos af omkring 180
keramiske værker og artikler
om hans liv og karriere.

Historie
99.4 Mendelssohn-Bartholdy,
Felix
Wenzel Andreasen, Mogens
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Olufsen, 2017. 133 s

Biografi over den tyske komponist Felix MendelssohnBartholdy.

78.013
Vuust, Peter
Musik på hjernen
People's Press, 2017. 222 s

99.4 Michelsen, Anne Dorte
Frøkjær, Troels
Anne Dorte Michelsen
- under en åben himmel

Om hvad der sker i hjernen,
når vi lytter til og udøver
musik. Med udgangspunkt i
sin hjerneforskning og i sin
karriere som jazzmusiker
fortæller forfatteren om,

Gyldendal, 2017. 275 s

Om sangerinden Anne Dorte
Michelsens (f. 1958) musi-

17

34.38
McDonough, Frank
Gestapo
Turbine, 2017. 350 s

Om Gestapos tilblivelse og
operationer i Tyskland i 193345. Om Gestapo-betjentenes
baggrunde, metoder og
afsløringer af, hvordan mange
tyskere angiver kollegaer,
familie og venner til Gestapo,
og dermed i høj grad bidrager
til Gestapos skræmmende
effektivitet.

35.54
For flaget og Danmark
Forsvarsakademiet, 2017. 238 s

Søværnets historie dag for
dag gennemillustreret med
begivenheder, sejre og nederlag gennem 500 år i tekst og
billeder.

91.9
Sheehan, James J.
Where have all
the soldiers gone?
Ellekær, 2017. 376 s

Europas historie fra den lange
fredsperiode før 1914 op til
2009.

90
Hawkins, Michael Frederic
Unyttige historiefacts
- krig & konflikter

91.91
Jakobsen, Knud
Jyllandsslaget og første
verdenskrig i Nordsøen

Byens, 2017. 102 s

Sea War Museum, 2017. 359 s

300 mærkværdige facts fra
krigenes og konflikternes
verden.

Om fire års brutal krig i
Nordsøen med hovedvægten
på Jyllandsslaget i 1916 der
kostede 9000 mænd livet.

90.1
Frankopan, Peter
Silkevejene
Kristeligt Dagblad, 2017. 756 s

Om hvordan de østlige og
vestlige civilisationer har beriget og bekriget hinanden op
gennem tiden, og om hvordan
en verdensorden bliver til før og nu. Sandsynligvis med
Centralasien, Kina og Indien
som den nye supermagt inden
for global politik, handel og
kultur.

99.4 Johannsen, Gustav
Tolstrup Petersen, Klaus
Gustav Johannsen
- og moderniseringen af
danskheden i Sønderjylland
Syddansk Universitetsforlag,
2017. 236 s

99.4 Göring, Hermann
El-Hai, Jack
Nazisten og psykiateren
Gyldendal, 2017. 303 s

Efter afslutningen på 2. verdenskrig i Europa fik den amerikanske psykiater Douglas M.
Kelley til opgave at vurdere
om 22 højtstående nazister
var i stand til at gennemføre
en retssag. Mødet mellem
Kelley og den tyske topnazist
Hermann Göring skulle vise sig
at blive skæbnesvangert.

98.15
Rogan, Eugene
Arabernes historie
Kristeligt Dagblad, 2017. 740 s

Fortælling om arabernes
historie fra osmannernes erobringer i 1500-tallet over den
europæiske imperialisme til
slutningen af 1980'erne.
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Biografi om politikeren Gustav
Johannsen (1840-1901) som
efter krigen i 1864 kæmper for
de dansksindede sønderjyder.
Belyser interne stridigheder
i den danske bevægelse i
1880'erne og 1890'erne og
den sproglige og kulturelle
kamp som sønderjyderne
havde for at holde fast i deres
danske identitet.

99.4 Toepke, Günter
Jensen, John V.
Danmark en god mand?
Syddansk Universitetsforlag,
2017. 321 s

Om den tyske soldat og officer Günter Toepke, der efter
kapitulationen i 1945 udførte
tjenester for den danske stat
i forbindelse med udtransporterne af de tyske flygtninge,
og som, med Danmark som
mellemstation, smuglede
nazistiske videnskabsfolk til
Argentina.

Apple & windows

FILM

19.639
Pour, Nima
Arbejd smartere med Google
Libris, 2017. 95 s

Nordiske film

gøre dem rige, men hvad han
ikke ved er at mafiaen, CIA og
andre galninge er lige hælene
på dem.

Nem opsætning af Googlekonto og Gmail. Alt om Docs,
Sheets og Slides.

Dræberne fra Nibe
Nordisk Film, 2017. Dvd

Ib og Edward er træt af deres
koner. Så de hyrer en russisk
lejemorder og pludselig er fanden løs i lille Nibe.

Udenlandske film
Den alvorsfulde leg
Mis. Label, 2017. Dvd

19.6393
Hallengren, Karoline Matilde
Esvold
Det er nemt at være på!
Turbine, 2017. 267 s

Guide til hvordan man
benytter sig af de sociale
medier Facebook, Messenger,
Instagram, Snapchat og Skype
på begynderniveau.

Allied
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2017. Blu-ray

Arvid og Lydia mødes og forelsker sig en smuk sommeraften
i den svenske skærgård. Det
bliver dog ikke til mere, da de
begge er uden midler og er
nødt til at gifte sig til penge og
status. Flere år senere mødes
de igen.

Max og Marianne er begge
spioner for de allierede. De
mødes under et attentat på en
tysk embedsmand, forelsker
sig og flytter til London for at
stifte familie. Alt ånder fred og
idyl, indtil Max pludselig må
betvivle sin elskedes loyalitet.

Den hundredetårige, der stak
af fra regningen og forsvandt
Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2017. Dvd

American honey
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Den 100 årige vender tilbage;
et år ældre og i pengenød.
Sammen med vennerne
indleder han jagten efter en
forsvunden opskrift på en
fantastisk sodavand, der kan

18-årige Star har intet at tabe
og lader sig rekruttere til en
gruppe unge abonnementssælgere af magasiner, der som
nomader rejser rundt i hele
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USA og snyder folk, imens
de fester og bor på lusede
moteller.

American pastoral
SF Film, 2017. Dvd

Alt går tilsyneladende godt
for den succesfulde og rige
Levov-familie, hvor moderen
er tidligere skønhedsdronning
og faderen forretningsmand.
Men der bliver vendt op og
ned på alt, da det viser sig at
datteren Merry går under jorden, efter hun har været med
til at bombe den lokale benzinstation. Det bliver starten på
Levov-familiens nedtur.

Arrival
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017.
Blu-ray

12 mystiske rumskibe ankommer rundt omkring på kloden,
hvor de svæver lige over
overfladen. Lingvisten Louise
Banks bliver en del af et ekspertteam, der skal forsøge at
kommunikere med de fremmede. Men ikke alle nationer
har tålmodighed til at vente
og det bliver til et kapløb med
tiden, før nogen beslutter sig
for at skyde rumskibene ned.

Capsule
Sandrew Metronome, 2017. Dvd

Mojave
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017.
Blu-ray

I 1959 er piloten Guy Taylor på
en hemmelig britisk mission i
rumkapslen Hermes. Tekniske
problemer og et politisk spil
mellem England, Rusland og
USA gør hans ensomme kamp
for overlevelse stadig mere
desperat.

Hollywood-berømtheden
Thomas tager alene ud i
Mojave-ørkenen i et forsøg på
at finde sig selv. Han møder
den omvandrende Jack, som
han har et opgør med, og da
Jack bliver vidne til at Thomas
ved et uheld skyder en
betjent, starter en dødsensfarlig jagt mellem de to mænd.

Jackie
Scanbox Entertainment
Denmark, 2017. Dvd

The Hollars
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017.
Blu-ray

John Hollar vender tilbage
fra New York til sin hjemby,
da moderen er dødelig syg.
Her kommer han tættere på
sin familie, herunder sin bror
Ron der er blevet skilt og
faderen, der er ved at miste
sin virksomhed. Gennem sammenhold formår familien at
komme gennem den svære
situation.

Efter mordet på sin mand 22.
november 1963 er USAs førstedame Jacqueline Kennedy
i dyb sorg. Hun kæmper for at
sikre Johns eftermægle, tilrettelægge begravelsen, trøste
sine børn og at finde sin egen
identitet som præsidentenke.

Perfect strangers
Another World Entertainment,
2017. Dvd

Tre par og en enkelt single
skal spise middag sammen. De
er venner og stemningen munter. Men den vender, da alle
som selskabsleg lægger deres
mobiltelefoner på bordet, og
alle opkald og beskeder skal
alle høre og se. Overraskelser
og hemmeligheder, fortielser
og løgne står i kø!

Passengers
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Jim Preston er på vej til koloniplaneten Homestad II med
stjerneskibet Avalon, da en
teknisk fejl vækker ham af
hans dvalesøvn, 90 år for tidligt. I et stykke tid prøver Jim
at holde humøret oppe, men
snart er han så desperat efter
selskab, at han overvejer en
utilgivelig handling; at vække
en af de andre passagerer.

Jeg, Daniel Blake
Scanbox Entertainment
Denmark, 2017. Dvd

Daniel Blake er en 59-årige
snedker, da han pludselig får
et hjerteanfald, ender han i
et firkantet og bureaukratisk
system. Heldigvis møder han
Katie, en enlig mor, der også
er endt i systemets kløer, og
gennem hende finder han igen
værdi.
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Rogue one
Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2017. Dvd

I en farefuld tid slår en lille
gruppe oprørere sig sammen,
for at gennemføre en dødsens farlig mission: At stjæle
tegningerne til Imperiets
ultimative ødelæggelsesvåben
– Dødsstjernen.

A street cat named Bob
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

I London løber gademusikanten og tidligere stofmisbruger James Bowen ind i den
omstrejfende kat Bob, der
bliver hans et og alt. Hans liv
bliver forandret og sammen
får de noget at leve for og en
ny chance i livet.

for sent, er der sikkert i Busan,
kan man bevare sin medmenneskelighed når kaos truer og
hvordan bekæmper man i det
hele taget horder af zombier i
en togvogn?

re figurer og påtag dig ansvaret for at redde de to verdener
fra undergang.

Get even
Bandai Namco Entertainment
Europe, 2017. Xbox One

De uskyldige
Another World Entertainment,
2017. Dvd

Dark souls III
Bandai Namco Entertainment
Europe, 2017. Xbox One

Franske Mathilde Beaulieu er i
1945 udstationeret i Polen som
læge for Røde Kors. En dag
bliver kun kaldt til et kloster,
hvor flere nonner er gravide
efter at være blevet voldtaget
af den russiske besættelsesmagt. Nonnernes skamfølelse
og angst sætter Mathilde på
en svær opgave.

Actionspil. Rollespil. Træd
ind i en mørk og voldelig fantasyverden og bekæmp de
frygtindgydende bosser, som
udgør Lords of Cinders. Du
råder over et fedt våbenarsenal og en kraftfuld magi,
men husk at holde øje med
dine energi-, magi- og udholdenheds-målere, ellers får du
en hurtig og smertefuld død.
Multiplayer kræver personligt
Gold-abonnement.

SPIL
Train to Busan
Another World Entertainment,
2017. Dvd

Seok Woo er børshandler og
har ikke meget tid til sin datter
Soo-an. En tidlig morgen tager
de et højhastighedstog fra
Seoul mod Busan for at mødes
med Soo-ans mor som er
Seok Woos ekskone. Samtidig
bryder der en epidemi løs som
forvandler folk til zombier.
Kan toget nå frem før det er

Constructor
System 3 Software, 2017. PS4

Simulationsspil. Strategispil.
Remake af sim-klassikeren fra
1997, hvor du som gangsterboss skal opbygge en solid
business og udkonkurrere de
andre med beskidte kneb.

Dreamfall chapters
Deep Silver, 2017. PS4

Adventurespil. Træd ind i de
to parallelle verdener Stark
og Arcadia og løs gåderne så
befolkningen ikke bliver gjort
til slaver af The Undreaming.
Tag rollen som Zoë Castillo
eller en af de øvrige to spilba-
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Actionspil. Shooter. Efter at
have forsøgt at redde en ung
pige med en bombe fastspændt på brystet, vågner
lejesoldaten Cole Black op på
et forladt og uhyggeligt hospital - uden nogen erindring om
andet end pigen med bomben.
En mystisk mand giver ham
ordrer over hospitalets højtaleranlæg for at hjælpe Cole
videre med sin "behandling".
Spørgsmålene er mange, men
det viser sig hurtigt at Cole
ikke er helt alene på hospitalet, så han får brug for sin
kunnen som lejesoldat for at
overleve og opdage den overraskende sandhed om pigen,
hospitalet, stemmen i højtalerne og ikke mindst sig selv.

Handball 17
Bigben Interactive, 2016.
Xbox One

Håndboldspil. Her kan du
deltage i håndboldkampe
i de danske, tyske, franske
og spanske håndbold-ligaer.
Der er indhentet licens fra
ligaerne, så de rigtige spillernavne er med i spillet, fx
Mikkel Hansen fra PSG og
Anders Eggert fra FlensburgHandewitt.

de originale baner fra MXGP
2016-sæsonen og nu også med
2-takters cykler.

Just dance 2017
Ubisoft, 2017. Nintendo Switch

Dansespil. Inviter hele nabolaget til fest hjemme i stuen,
eller tag festen med på arbejde, i skole eller ud på gaden
med din Nintendo Switch og
Just Dance 2017. 40 sange
danner grundlag for sjove og
seje dansemoves for op til
seks spillere af gangen.

Morrowind - the elder scrolls
- online
ZeniMaxMedia,2017.

Rollespil. Online eventyr- og
rollespil. Rejs til det nye kontinent Vvardenfell i Tamrielverdenen. Prøv den nye
krigertype Warden, hvor man
kan kontrollere rovdyr som
hjælpere i kamp.

MotoGP 17
Milestone, 2017. PS4

Racerspil. Her kan du konkurrere på motorcykel i MotoGP
2017-sæsonen. Alle de rigtige
kørere og baner er med i
spillet. Nu med forbedret AI
og grafik i 60 FPS. Prøv også
kræfter mod andre spillere i
multiplayer. Op til 12 spillere
online kan konkurere mod
hinanden.

Prey
ZeniMax Europe, 2017. PS4

Shooter. "Prey" foregår i en
alternativ verden, hvor J.F.
Kennedy ikke blev snigmyrdet
i 1963. Kennedy fortsatte rumkapløbet, hvilket har betydet,
at menneskeheden anno
2035 er koloniseret langt ude
i rummet. Du spiller Morgan
Yu, som befinder sig på en
rumstation, hvor aliens systematisk dræber alle ombord.
Dit mål er at forblive i live og
flygte fra rumstationen.

Just cause 3
Square Enix, 2017. PS4

Actionspil. Adventurespil.
Spillet foregår i et nutidigt,
fiktivt ø-rige, Medici. Du
er enmandshæren Rico
Rodriguez, som vender hjem
til Medici, hvor en gal diktator
har overtaget magten.

MXGP3 - the official motocross videogame
Milestone, 2017. PS4

Racerspil. Spænd styrthjelmen
og vrid gashåndtaget i bund
og forbered dig på at skulle
håndtere uforudsigelige vejrforhold, når du skal gå efter
de fede trofæer på alverdens
motocrossbaner. Oplev alle

22

Rogue stormers
Soedesco, 2016. PS4

Platformspil. Shooter.
Actionspil. Et "run'n'gun" actionspil hvor alle baner opbygges efter et tilfældighedsprincip, så man aldrig kommer til
at spille den samme bane 2
gange. Hvor lang tid kan du
overleve i den fordømte by
Ravensdale?

The Sexy Brutale
Tequila Works, 2017. PS4

Adventurespil.
Hovedbrudsspil. I "The Sexy
Brutale" casino mansion må
du gennemleve den samme
dag om og om igen for at
redde de andre gæster fra at
blive myrdet.

Tom Clancy's ghost recon wildlands
Ubisoft, 2017. PS4

Shooter. Santa Blanca
Kartellet har overtaget kontrollen med Bolivia, og din
gruppe af "Ghosts" skal hjælpe de lokale frihedskæmpere
med at gentage kontrollen
med landet.
The surge
Focus Home Interactive, 2017.
PS4

Actionspil. Du er havnet midt
i en teknologisk katastrofe,
som pludselig har fået alle
robotter til at gå amok. For at
overleve må du kæmpe dig vej
gennem ruiner og skrotdynger, og nedkæmpe krigeriske
robotter og cyborgs.

Syberia 3
Anuman Interactive, 2017. PS4

Adventurespil. Efter 13 år vender Kate Walker tilbage som
hovedperson i et flot visuelt
eventyr, hvor du kan udfordre
dig selv med mange visuelle
og logiske gåder. I rollen som
Kate Walker gør du fælles sag
med Youkol nomadefolket og
følger dem på deres mytiske
rejse med deres fantastiske
snestrudse.

The witch and
The Hundred Knight

Le Tour de France
- season 2017

NIS America, 2016.

Actionspil. Rollespil. Sumpheksen Metallia er træt af, at
være spærret inde i sin sump,
og beslutter sig for at bruge
The Hundred Knight til at
brede den ud over resten af
verden.

Focus Home Interactive, 2017.
PS4

Cykelløbspil. Her kan du deltage i verdens største cykelløb,
Tour de France. Bliv manager
for et cykelhold og deltag på
de hårde etaper. Hvis du er
dygtig nok, kan du cykle ind i
Paris i den gule førertrøje!

Tropico 5
Kalypso Media, 2016. PS4

Strategispil. Simulationsspil.
Femte spil i rækken om El
Presidente og hans caribiske
ø, hvor man selv afgør om øen
skal være et fantastisk paradis
med glade velstillede beboere,
eller et korrupt helvede, hvor
hver dag er en kamp om overlevelse. Alt er muligt, men pas
på pengene!
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