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BØGER
Danske romaner

1979-1995, mens hans opdigtede ven, M, hvis far er spion
i Iran under den kolde krig,
er omdrejningspunktet i den
anden.

og det svære ved at bevare
optimismen og håbet i en verden i krig og mismod.

Munksgaard, Torben
Johns saga
Lindhardt og Ringhof, 2018. 181 s

75-årige John ser tilbage over
et liv med konen Vera og tre
børn. Den ene søn afbrød kontakten for mange år siden. Da
Vera går bort, sætter John sig
for at finde sønnen.

Lundberg, Sofia
Den røde adressebog
People'sPress, 2018. 324 s

En unavngiven fortæller lapper cykler for folk i nabolaget
og bliver viklet ind i en lille
drengs liv.

98-årige Doris, som ved at
hendes liv lakker mod enden,
nedskriver sine erindringer om
de mange nu overstregede
navne i sin adressebog.

Øyehaug, Gunnhild
Knuder
Rosinante, 2018. 245 s

Daniel vil gerne være en helt
almindelig far og mand, men
sådan er virkeligheden ikke.
Nyhederne og lydene vækker
minder om tiden i Afghanistan
med måske forkerte beslutninger, der nu er ved at indhente
ham.

Korte noveller om livet og
menneskers ageren med hinanden og sig selv. Realistiske
hverdagshistorier med surrealistiske elementer.

I slutningen af 2. verdenskrig
vikles en række vidt forskellige
personers skæbner via tilfældigheder ind i hinanden, og
fortæller om krigens rædsler

Digte
Romer, Knud
Kort over Paradis
Lindhardt og Ringhof, 2018. 527 s

Sørensen, Knud
Inden så længe
Gyldendal, 2018. 56 s

To fortællinger udfolder sig
parallelt. I den ene beretter
Knud Romer om sin deroute
som fordrukken evighedsstudent på litteraturvidenskab
på Københavns Universitet fra

Digte om det at blive ældre og
mærke de konsekvenser det
medfører. Herunder manglende koncentration, færre
kræfter og en dagligdag der
indimellem præges af rutiner.
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Nordiske romaner

Ørnø, Sven
Luft
Det Poetiske Bureau, 2018. 153 s

Fields, Conrad
I hans øjne så jeg døden
Politiken, 2018. 316 s

Kold, Jesper Bugge
Tiden før døden
Saga, 2018. 145 s

Men også om den eftertænksomhed der gør sig gældende
efter et langt levet liv.

Lykke, Nina
Nej, nej og atter nej
Rosinante, 2018. 339 s

Efter 25 års ægteskab indleder
Jan et forhold til sin yngre
kollega Hanne. Alt går op i limningen, men anderledes end
Jan havde forventet. Konen
Ingrid trives nemlig på sin helt
egen måde.

Ståhl, Isabelle
Lige nu er jeg her
C&K, 2018. 274 s

Elise og Victor mødes i
Stockholm, hvor de begge
studerer. De forelsker sig og
flytter sammen, men Elise
har svært ved at forholde sig
til andre og hendes angst og
selvdestruktivitet fylder mere
og mere.

sin kone Maura tager de af
sted for at få Evie hjem igen.

Shamsie, Kamila
Vores elskede
Politiken, 2018. 248 s

Isma gør alt for at hun selv og
hendes yngre søskende tager
afstand fra deres far, der var
jihadist, og lever som integrerede muslimer i London.
Mens Isma og søsteren
Aneeka er optaget af studieliv, tiltrækkes broren Parvaiz
af Islamisk Stat.

Mukherjee, Neel
De andres liv
Batzer, 2018. 815 s

Roman om familien Ghosh og
den store kløft mellem rig og
fattig i 1960'ernes og 1970'ernes traditionsbundne Indien.

Udenlandske romaner
Spielman, Lori Nelson
Min mor plejede at sige
People'sPress, 2018. 316 s

Hendricks, Greer
Kvinden mellem os
Gyldendal, 2018. 377 s

Den succesfulde ejendomsmægler Erika har to jævnaldrende teenagedøtre. Den ene
adopteret, den anden biologisk. I en tragisk togulykke dør
den biologiske datter. Både
mor og søster føler skyld over
dødsfaldet, og misforståelser
gør at de glider længere og
længere fra hinanden.

Nellie skal giftes med sin
drømmemand Richard. Men
bryllupsforberedelserne
generes af Richards ex-kone,
der virker sygeligt jaloux. Kan
hun finde på at gøre skade på
Nellie?

Leigh, Judy
Damen som købte en bus
og bare kørte
HarperCollins, 2018. 364 s

75-årige Evie bor på et plejehjem i Dublin, men beslutter
sig en dag for at tage ud og
rejse i Europa og leve livet.
Sønnen Brendan er bekymret
for moderen, og sammen med

Ovaldé, Véronique
Vi er efterkommerne af de
hekse, I ikke fik brændt
Etcetera, 2018. 346 s

I 1983 bliver en 13-årig spansk
skolepige betaget af et kæmpestort maleri af en nøgen
kvinde. En sær følelse af
slægtsskab med den ukendte
kunstner får hende til at grave
dybt i sin families vidtforgrenede historie.

Taïa, Abdellah
Den der fortjener at blive elsket
Arvids, 2018. 114 s

Gennem fire breve samles historien om 40-årige Ahmed, der er
flyttet fra Marokko til Frankrig
og kæmper med at finde ud af,
hvem han egentlig er.
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Topol, Jáchym
Gennem et koldt land
Silkefyret, 2018. 221 s

En samling unge forsøger atrevitalisere byen
Theresiensstadt. De får bygget
et underholdningscentrum
op, til at suge penge ud af
holocaustturisterne, der valgfarter til dødslejren. Men i
Hviderusland findes et andet
helvede på jord, et djævelens
værksted, der trænger til verdens bevågenhed.

Vigan, Delphine de
De loyale
People'sPress, 2018. 187 s

Franske Théo og Mathis på 12
år er i færd med at bevæge sig
ud på en farlig vej med druk i
skoletiden. Deres lærer Hélène
fornemmer at noget er galt,
men får ikke hjælp af forældre
eller kolleger.

Mest for kvinder

gå ind i et forhold på grund af
sin traumatiske fortid.

Da Amalie opdager en lækker håndværker udenfor sin
lejlighed, sætter hun alt ind på
at score ham. Men ender han
med at knuse hendes hjerte?

18-årige Teresa Hamilton
er forelsket i sin storebrors
bedste ven, Jase. Men Jase
er både bange for at erkende
sine følelser for sin bedste
vens lillesøster og tør slet ikke

Alvina, Del 1

I en engelsk landsby 1922
forsøger nygifte Irene at få
ægteskabet med den lokale
godsejer til at fungere efter en
ulykkelig kærlighedsaffære. Et
grusomt drab tvinger hende
til handling, og forbrydelsen
viser sig at have forbindelse til
en gammel mordsag.

George, Nina
Den lille franske bistro
Zara, 2018. 328 s

Den 60-årige Marianne lever
i et undertrykkende og kærlighedsløst ægteskab med
sin militærmand Lothar. En
dagstur til Paris afgør hendes
skæbne, men med et ganske
andet udfald end planlagt.

Lexia arbejder i reklamebranchen og er konstant omgivet
af tynde og perfekte kvinder.
Hun føler sig ikke smuk og
tynd nok. Og hun tør slet ikke
tro på, at den lækre Adam
også mærker en stærk tiltrækning.

Wait for you, 2

Webb, Katherine
Gemmesteder
Cicero, 2018. 371 s

Alvinas tvillingesøster Beth
har succes med alt her i livet.
Alvina vil have alt det, Beth
har. Inklusive hendes lækre,
rige italienske ægtemand. Nu
får hun chancen.

Bell, Zoë
Du stjal mit hjerte
Lindbak + Lindbak, 2018. 239 s

Ahrnstedt, Simona
Alt eller intet
Flamingo, 2018. 410 s

Armentrout, Jennifer L.
Bliv hos mig
Lovebooks, 2018. 472 s

Esposito, Chloé
Alvina - skyggesøster
People'sPress, 2018. 475 s

Rivers, Francine
Mesterværket
Scandinavia, 2018. 549 s

Duran, Meredith
Sommerskandalen
Pretty Ink, 2018. 373 s

Roman og Grace har begge
oplevet svære traumer i barndommen, men hvor Grace
har fundet styrke og tryghed
i sin tro, får Roman afløb for
sin rodløshed ved at male
grafitti. Kan de to flossede
sjæle hjælpe hinanden eller er
det bedst at deres kærlighed
holdes i skak?

Letsindighedens love, 1

Lady Elizabeth Chudderley er
i økonomiske problemer efter
sin mands død og søger nu
et passende nyt parti. Lord
Michael de Grey vil ikke have
en kone og iøvrigt er en enke
slet ikke god nok til ham.
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Walsh, Rosie
Manden der ikke ringede
Gyldendal, 2018. 374 s

Sarah og Eddie mødes tilfældigt og forelsker sig hovedkuls
i hinanden. De tilbringer syv
dage sammen i en lykkerus og
planlægger en fælles fremtid.
Først skal Eddie lige på ferie,
men han ringer ikke tilbage. Er
der noget, de ikke har fortalt
hinanden?

Historiske romaner

Erotiske romaner

Davidsen, Martin
Skyggernes fyrste
Klim, 2018. 394 s

Kleypas, Lisa
Lady Helens løfte
Pretty Ink, 2018. 463 s

En Tobias Rens-historie, 3

Ravenel-serien, 2

til Georgia på sin planløse,
sentimentale rejse og snubler
over et mord der viser sig at
angå ham personligt, må han
standse, opklare og hævne en
stinkende ondskab.

Et brutalt mord truer den nys
indførte enevælde. Kaptajn
Tobias Rens får af kongen
til opgave at opklare forbrydelsen, der viser sig at være
en vanskelig opgave, som
yderligere forværres da Rens'
forlovede bortføres.

Helen Ravenel forføres af den
succesrige forretningsmand
Rhys Winterborn og deres
kærlighed kender ingen grænser - men en trussel lurer og
kan splitte dem fra hinanden.

Gerritsen, Tess
I Satans tjeneste
Jentas, 2018. 364 s
En Rizzoli og Isles krimi

Gulløv, Tonny
Bastarden
McGugl, 2018. 476 s

I 955 er vikingetidens danere
med kong Harald Blåtand i
spidsen hårdt presset sydfra.
Kongen får brug for den krigeriske herre Ulv Palnatoke i
kampen, men Palnatoke er en
mand der går sine egne veje,
også når det gælder krigstaktik.

Quinn, Kate
Kodenavn Alice
HarperCollins Nordic, 2018. 523 s

Historisk roman om to kvinder, fra hver deres tid i et
krigsplaget samfund.

eneste overlevende, og morderen vil nu gøre hende tavs
for enhver pris.

Young, Samantha
India Place
Flamingo, 2018. 291 s

Hannah Nichols har elsket
Marco D'Alessandro siden hun
var en stor skolepige. Men
det er også på grund af ham,
at hun ikke siden har haft en
ny mand. Kan de nogensinde
genfinde tilliden?

Bryndza, Robert
Øjne i mørket
Politiken, 2018. 361 s
Krimiserien med: Erika Foster ; 2

En velanset læge findes
myrdet i London. Snart myrdes også en kendt tv-vært.
Kriminalkommissær Erika
Foster er på sagen, hvad har
ofrene til fælles udover at det
er enlige mænd, og hvad har
de gjort?

Spænding
Bolton, Sharon
Dødsdømt
Jentas, 2018. 393 s

Jessica Lane ser en kvinde
blive myrdet på landjorden,
da hun, og en flok medpassagerer, flyver i luftballon.
Morderen ser det, og skyder
luftballonen ned. Lane er den

Child, Lee
Falske værdier
Jentas, 2018. 447 s
En Jack Reacher-thriller

Da den hårdkogte ex-militærmand Jack Reacher kommer
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Hvad betyder inskriptionen
"Peccavi", fundet på et gerningssted. Opklaringsarbejdet
leder kriminalassistent Jane
Rizzoli mod Mefisto Stiftelsen,
en samling af lærde, der forsker i ondskab. Findes der en
morder iblandt dem, eller har
de uforvarende tilkaldt en
dæmon fra mørket?

Hendricks, Greer
Kvinden mellem os
Gyldendal, 2018. 377 s

Nellie skal giftes med sin
drømmemand Richard. Men
bryllupsforberedelserne
generes af Richards ex-kone,
der virker sygeligt jaloux. Kan
hun finde på at gøre skade på
Nellie?

Howard, Catherine Ryan
Dødelig løgn
Jentas, 2018. 382 s

Alisons kæreste Will blev for
ti år siden dømt for en række
mord på kvindelige universitetsstuderende i Dublin. Alison
forlod i hast Irland, men vender nu på politiets opfordring
tilbage for at tale med Will, for
der bliver igen myrdet unge
kvinder på samme måde som
dengang. Kan Will være uskyldigt dømt?

sig midt i en farlig cocktail af
politiarbejde og terrorisme.

at få rige mennesker til at
betale skat.

Ekberg, Anna
Havets børn
Politiken, 2018. 401 s

McBride, Stuart
Knoglekræmmerens vals
HarperCollins, 2018. 669 s

Rebekka er højgravid og bor
i Afrika. En dag, da hende og
hendes mor er på vej til sygehuset, kører chaufføren galt.
Rebekka mister sin mor og sit
ufødte barn. Men 17 år senere
fortæller hendes far hende, at
datteren lever.

Kriminalassistent Callum
MacGregor er endt i den
berygtede afdeling kaldet
Kludderkorpset, og livet er
ham generelt imod. Men en
stribe mumificerede lig skal
vise sig at blive årets efterforskning.
Poznanski, Ursula
Fem
Bazar, 2018. 450 s

McFadyen, Cody
Bødlens værksted
Turbulenz, 2018. 521 s

En blodig skattejagt tager
sin begyndelse, da en kvinde
findes død på en mark.
Koordinater under hendes
fødder leder efterforskerne
til en boks med en indpakket
hånd og snart er teamet på
jagt efter næste cache - og
næste afhuggede ligdel.

I femte roman med FBIagenten Smoky Barrett i
hovedrollen står hun overfor
den måske mest modbydelige
og udspekulerede seriemorder
i hendes karriere.

La Plante, Lynda
Langfredag
Loxodonta, 2018. 374 s

Markaris, Petros
Slutafregning
Solidaritet, 2018. 308 s

Krimiserien med: Jane Tennison ; 3

Krisetrilogien, 2

Jane Tennison bliver involveret i en bombesprægning på
Covent Garden station i 1976.
Det er uden tvivl IRA, der står
bag og pludselig befinder Jane

Kommisær Haritos er i et
moralsk dilemma, når han
jagter en morder "den nationale skatteopkræver", som
myrder rige mennesker for

Dansk spænding

Roberts, Nora
Samleren
Flamingo, 2018. 504 s

Romantisk spændingsroman
om forfatteren og huspasseren Lila, der ser et mord.
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Hansen, Emilia
Hemmeligheden
Lindbak + Lindbak, 2018. 279 s

Lulu er bogholder og en dag
finder hun et glemt stykke
papir i printeren. Lulu beslutter at undersøge papiret nærmere. Det bliver begyndelsen
på et mareridt for Lulu, for
pludselig findes kollegaen
Mille myrdet, og snart jages
Lulu af morderen.

Lohman, Claus M.
Under overfladen
Aronsen, 2018. 338 s

En epidemi bryder ud i New
York, og den unge virolog
Martin Henderson må kæmpe
om kap med tiden for at finde
en vaccine. Samtidig vil nogen
ham til livs, men hvorfor dog?

Monteau, Marianne
Jeg er den skyldige
Many Minutes, 2018. 373 s

Politiassistent Lucy Kiehl er
netop er flyttet tilbage til
hjembyen Aarhus. Hun kastes
ind i efterforskningen af et
brutalt drab på en plejehjemsbeboer. Kort tid efter sker der
endnu et drab og panikken
breder sig

Woythal, Arne
Gribbene fra Sofia
Byens, 2018. 330 s

Et hjemmerøveri i Skovlunde,
der udvikler sig til drab, fører
Rasmus Berg og Solmaz
Pakzad til Sofia, hvor de fatalt
krydser et livsfarligt forbrydersyndikat.

Nordisk spænding

skat. Aloma allierer sig med en
privatdetektiv for at komme til
bunds i sagen.

Carlsson, Christoffer
Den faldende detektiv
People'sPress, 2018. 406 s

En ung universitetsforsker, der
arbejder med ekstremistiske
miljøer findes dræbt i en baggård i Stockholm. Leo Junker,
der stadig kæmper med efterveer af oplevelser under sin
sidste sag, bliver sat på sagen,
men må snart aflevere den til
Säpo, som i forvejen overvåger de ekstreme miljøer, som
morderen formodentlig skal
findes i.

Hermann
Station 16
Tegneseriekompagniet, 2018. 56 s

Österdahl, Martin
Bed ikke om nåde
People'sPress, 2018. 476 s

Svenske Max Anger er
tidligere kampdykker og
Balkanveteran. Han arbejder
for en tænketank med fokus
på Rusland, da kæresten bliver
kidnappet. Hun var på sporet
af et muligt angreb på Vesten.
Anger rejser til Rusland for at
finde hende.

Roslund, Anders
Tre minutter
Modtryk, 2018. 477 s

Undercoveragenten Piet
Hoffmann har infiltreret et
colombiansk narkosyndikat.
Da en amerikansk toppolitiker
bliver kidnappet, kommer
Hoffman på en amerikansk
dødsliste. Grens sendes til
Colombia og må agere bindeled til USA for at forsøge at
redde Hoffmann og hans familie hjem til Sverige.

Tegneserier
Font, Alfonso
Vovehalsens skat
Tegneseriekompagniet, 2018. 54 s
Aloma, 1

En antikvitetshandler i
Barcelona og hans niece
Aloma overfaldes af røvere,
som er ude efter en skjult
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En dag modtager soldaterne
på en afsides beliggende
russisk grænsepost et sløret
nødopkald fra en forlængst
nedlagt vejrstation. Da de
tager af sted til vejrstationen,
har de ingen mulighed for at
forudse de rædsler, der venter
dem der.

Hyman, Miles
Shirley Jacksons Lotteriet
Fahrenheit, 2018. 160 s

I en lille amerikansk by er der
tradition for at afholde et
årligt lotteri. Præmien er én,
man absolut ikke har lyst til
at vinde.

Rodolphe
Det tabte paradis
Zoom, 2018. 48 s
Robert Sax, 2

Et mord på en kabaretsangerinde i 1950'ernes Bruxelles
vækker smertefulde minder
hos værkstedsejeren Robert
Sax. Inden længe er han dybt
involveret i en indviklet sag
om narkohandel og hævnmord.

Biografier
& erindringer
96.72
Fischer, Viggo
Friheden er altid udfordret
Skriveforlaget, 2018. 425 s

Beretning om bl.a. Viggo
Fischers (f. 1943) aktive politiske kamp for menneskerettigheder, respekten for det
enkelte individ, modstand
mod undertrykkelse og forfølgelse af mindretal.

99.4 al-Sharif, Manal
al-Sharif, Mana
Med hånden på rattet
Indblik, 2018. 339 s

Manal al-Sharifs (f. 1979)
beretning om en opvækst som
dybt religiøs i Saudi-Arabien

journalist og en fotograf har
fulgt hans liv gennem næsten
to år og han fortæller om et
langt liv med rejser, hårdt
arbejde, svigt og egensindighed.

og efterfølgende uddannelsesophold i udlandet. Det
inspirerer hende til en kamp
for ligestilling og en berømt
YouTube-video, hvor hun stik
imod saudiarabisk lov kører
bil.

99.4 Blixen, Karen
Blixen, Karen
Karen Blixens afrikanske farm
Gyldendal, 2018. 2 bind. 845 s

Brevsamling om Karen Blixens
(1885-1962) afrikanske farm
og dens historie, med korrespondance mellem Aage
Westenholz (Karen Blixens
morbror), Karen Blixen og
øvrige interessenter omkring
farmen. Desuden Aage
Westenholz' rejsedagbog fra
et besøg i Kenya 1921. Samt
en kortlægning af aktieselskabets "The Karen Coffee Co.
Ltd." historie med analyser af
økonomien bag det afrikanske
kaffeeventyr.

99.4 Kofoed, Niels Anker
Kofoed, Niels Anker
Det gik udmærket
Brian Christensen, 2018. 192 s

99.4 Hemmingsen, Ralf
Thomsen, Jens
Velfærdsstat på falderebet?
Gyldendal, 2018. 249 s

Gennem en række samtaler med Ralf Hemmingsen
(f. 1949) tegnes et billede
af en opvækst og karriere,
der i store træk følger det
danske velfærdssamfunds
udvikling. Hovedvægten er
på udviklingen i sundhedsvæsnet og inden for de
videregående uddannelser,
men der trækkes perspektiver
til hele samtidsudviklingen.

99.4 Guf
Verden ifølge Guf
Don & Laurberg, 2018. 178 s

Om den 83-årige Guf (f. 1935),
som i en menneskealder har
boet alene i en mose langt
uden for lands lov og ret. En
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Venstremand og tidligere
landbrugs- og fiskeriminister
Niels Anker Kofoed (19292018) fortæller om sit liv som
bonde og politiker i sogneråd,
amtsråd, Folketing og EuropaParlament og giver et indblik i
hvad der skete bag kulisserne
- både det alvorlige og det
sjove.

99.4 LyngeNauja
Lynge, Nauja
Jeg er Nauja
Filo, 2018. 121 s

99.4 Nielsen, Morten
Nielsen, Morten
Mit liv er alles
Fredag, 2018. 81 s

Nauja Lynge (f. 1965) er datter af en grønlandsk far og en
dansk mor og barnebarn til
den grønlandske kulturperson
Hans Lynge. Hun fortæller sin
egen historie som grønlandsdansker og beretter om, hvor
svært det har været at finde
en identitet som både grønlænder og dansker og sætter
det i perspektiv til debatten
om Grønlands løsrivelse og
vores rigsfællesskab.

14 digte af Morten Nielsen
(f. 1922) kommenteres og
perspektiveres af en række
markante stemmer indenfor
kunst, kultur og politik. Disse
er: Benny Andersen, Haifaa
Awad, Troels Kløvedal, Katinka
Bjerregaard, John Kørner,
Ghita Nørby, Kira Skov, Ulrik
Wilbek, Steffen Kretz, Azadeh
Ghavamrad, Josephine Fock,
Anders Bondo Christensen,
Peter Laugesen og Christiel
Wiinblad.

99.4 Lyngvild, Jim
Lyngvild, Jim
Grand danois
Jim Lyngvild, 2018. 250 s

Designeren, kunstneren, forfatteren og reality-stjernen
Jim Lyngvild (f. 1978) tegner
et portræt af sig selv og sine
kreative processer gennem
fotografier og A-Z-opslag om
aspekter af hans person og
tilværelse.

drømme og erfaringer fra
kvinder og mænd i alle aldre
fra 0-100 år.

99.4 Bagger, Stein
Sådan blev jeg Stein Bagger
Politiken, 2018. 261 s

99.4 Zimeray, François
Mørch, Karin
Med franske øjne
Gyldendal, 2018. 235 s

Den franske ambassadør i
Danmark François Zimeray (f.
1961) fortæller om sit arbejde,
hvor han promoverer franske
virksomheder og fransk kultur.
Han tegner et billede af det
danske folk som tillidsfuldt og
arbejdsomt. Desuden beskriver han den voldsomme oplevelse, da han i 2015 overlevede
angrebet på Krudttønden.

99.4 Smith, Patti
Smith, Patti
Hengiven - om at skrive
Klim, 2018. 111 s

Rockstjernen, forfatteren og
poeten Patti Smith (f. 1946)
fortæller om, hvilken hengivenhed der driver hende som
musiker og forfatter. Hun
åbner sine notesbøger og
byder indenfor i den verden
hvor hun finder inspiration til
at skrive.

Livshistorier
99.1
Fra 0 til 100
FADL, 2018. 210, 212 s

202 fortællinger i tekst og
fotografier om oplevelser,
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Stein Baggers (f. 1967) egen
historie om sin opvækst, person og hele IT Factory svindlen. Om hvad der har formet
Stein Bagger og hvordan snyd
og svindel har været noget
han har benyttet sig af gennem hele sit liv.

99.4 Bjergsted, Ditte Marie
Bjergsted, Ditte Marie
Der er et liv alligevel
Human, 2018. 134 s

Ditte Marie Bjergsted (f.
1988), der som 19 årig fik diagnosen multipel sclerose, fortæller om at få konstateret og
leve med en alvorlig sygdom,
om at tackle såvel de psykiske
som de fysiske udfordringer
ved sygdommen og om at
insistere på livet på trods af en
uhelbredelig sygdom.

Fra virkelighedens
verden

en psykopatisk far, om sin karriere, om sin store kærlighed
Pernille, og om at leve med en
uhelbredelig kræftdiagnose.

61.709
Svensmark, Gunilla
Vi talte ikke om det,
men vi vidste det
Dansk Sygeplejehistorisk
Museum, 2018. 230 s

34.31
Drabet uden lig
Bogkompagniet, 2018. 328 s

Gennemgang af sagen
om storsvindleren Henrik
Haugberg Madsen (f. 1970),
som Bo Madsen (f. 1970) og
Claus Stokholm Larsen blev
dømt for at have myrdet.
Gennem research og interviews med de involverede følges alle spor og tråde i sagen.

48.214
Dem der blev
Rosinante, 2018. 328 s

Forfatterparret beretter fra
en rejse i Syrien om de syriske
kurdere, der blev og kæmpede
for deres land, ligestilling og
demokrati.

På baggrund af en lang række
interviews fortælles historien om hvordan den tyske
besættelse blev oplevet af
sygeplejersker og sygeplejeelever på de danske sygehuse.
Bl.a. om hvordan hverdagen
blev påvirket af besættelsens
restriktioner og om hvordan
sygehusene gemte jøder og
modstandsfolk på flugt.

99.4 Tantholdt, Rasmus
Tantholdt, Rasmus
Med åbne øjne
Gyldendal, 2018. 279 s

i Danmark. Første halvdel af
bogen beskriver islam og kortlægger muslimerne i Danmark.
Anden halvdel handler om
yderligtgående muslimer og
terrorisme.

Samfund & politik

Baseret på en række interviews med udenrigskorrespondent Rasmus Tantholdt
(f. 1973) fortælles om arbejdet
som krigskorrespondent i verdens brændpunkter.

Tro & tanker
99.4 Assad, Michele Rigby
Assad, Michele Rigby
Ud af skjul
ProRex, 2018. 299 s

15.9
Leer, Jonatan
Kød
Aarhus Universitetsforlag, 2018.
60 s

Michele Rigby Assad, som er
tidligere kvindelig CIA-agent,
fortæller fra sit liv om leder
af hemmelige operationer i
Mellemøsten.

Tænkepauser, 60

Refleksioner over begrebet
kød og dets plads i menneskets liv.

99.4 Bøving, Charlotte
Bøving, Charlotte
Jeg lever med en udløbsdato
People'sPress, 2018. 238 s

30.1645
Hussein, Tarek Ziad
Det sorte skæg
Gyldendal, 2018. 175 s

Læge og livsstilsekspert
Charlotte Bøving (f. 1964)
fortæller om sin barndom med

Debatbog med gennemgang
af islam som religion og kultur
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30.13
Racisme
Filo, 2018. 203 s

Indføring i begrebet racisme,
hvor det stammer fra og hvad
det har foranlediget. Sætter
fokus på nogle af de værste
hændelser, hvor racisme har
været argument for grusomme handlinger. Hvorfor skete
disse hændelser og hvad var
den racistiske årsag bag?

32.269 Socialdemokratiet
Jørgensen, Dan
Staunings arv
People'sPress, 2018. 232 s

Videnskab & klima

til at gøre noget ved verdens
tilstand, før det er for sent,
fx klimakrisen, den voksende
ulighed og mig-mig kulturen.

Om politikeren Thorvald
Stauning (1873-1942) og den
betydning han har haft for
velfærdsstaten og Danmark
i dag. Vi skal lære af ham, og
samle os om de værdier og
det fællesskab, han var med
til at skabe. Nøgleordene er
velfærd og lykke.

96.72
Kjærsgaard, Kristine
Danmark i FN
Aarhus Universitetsforlag, 2018.
100 s

Beskrivelse af Danmarks engagement og indflydelse i FN fra
1945 frem til i dag.

98.637
Krigen på Capitol Hill
Turbine, 2018. 195 s

Om hvordan den amerikanske
befolkning har mistet tiltroen
til det politiske apparat, og
om de begivenheder, der har
været medvirkende til den
aktuelle krise.

52.75
DeGrasse Tyson, Neil
Astrofysik
for travle mennesker
Gyldendal, 2018. 212 s

Introduktion til astrofysik med
en grundlæggende indføring i
de vigtigste opdagelser, som
ligger til grund for forståelsen
af universet, og om kosmos,
mørk energi og Jorden mv.

91.95
Møller, Per Stig
De fire isbjerge
Gyldendal, 2018. 193 s

16.8
Leth, Kristian
Håb
People'sPress, 2018. 239 s

Opgør med tidens fremherskende dommedagstænkning,
hvor der fokuseres på krig,
terror og pandemier, en kritik
af mediernes ensidig fokus
på negative nyheder, og en
opfordring til at se mere positivt på fremtiden.

30.106
Kæmp for kloden
Gyldendal Business, 2018. 174 s

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Forfatterne introducerer et
nyt ansvarlighedsbegreb:
Unified Social Responsibility
(USR), som tydeliggører
vigtigheden af at politikere,
forskere og erhvervslivet
arbejder sammen for at vi kan
komme i mål.

30.11
Grünbaum, Ole
Bryd igennem
- det er vores verden!
Gyldendal, 2018. 253 s

I 50-året for 1968-oprøret
komme Ole Grünbaum med
dette manifest til sine børn og
børnebørn, med en opfordring
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Verden står over for fire
store problemkomplekser
og isbjerge, der er indbyrdes
afhængige. De fire isbjerge
er: Det Demografiske, det
økonomiske, det økologiske
og det demokratiske isbjerg.
Forfatteren analyserer problemerne fra et vestligt synspunkt og anviser konkrete
løsninger.

Job & ledelse
60.1
Sinek, Simon
Find dit hvorfor
Dafolo, 2018. 188 s

Ud fra en ledelsesfilosofi baseret på den antagelse, at vejen
til at inspirere og motivere
medarbejdere er at gøre sig
klart, hvorfor man gør, hvad
man gør, gennemgås alle trin
i processen til at afdække ens
"hvorfor".

Personlig udvikling
& psykologi

kan bruges som inspiration for
enkeltpersoner og for personale- og ledelsesansvarlige.

Om den buddhistiske filosofi,
dens verdenssyn samt meditationens rolle og berettigelse i den moderne rationelle
verden baseret på fakta og
videnskab.

60.136
Abildgaard, Pernille Garde
Fokus giver frihed
Frydenlund, 2018. 207 s

Om hvor stor betydning
forstyrrelser i vores daglige
arbejdsliv egentlig har for
vores evne til at arbejde fokuseret og levere gode præstationer. 15 personer fortæller
om, hvordan de får arbejdet
fra hånden og tid til alt det, de
tillægger værdi m.m.

13.15
Tanggaard, Lene
Vanebrud
Akademisk Forlag, 2018. 197 s

60.136
Lund-Nielsen, Rasmus
Tilbage efter stress
Dansk Psykologisk Forlag, 2018.
223 s

60.13
Wärn, Birgitte
Den lille guide til stresshåndtering på arbejdspladsen
Saxo Publish, 2018. 88 s

Håndbog for medarbejdere og
arbejdspladser om konkret og
praksisorienteret stresshåndtering. Indeholder øvelser og

29.43
Wright, Robert
Derfor er buddhismen sand
Turbine, 2018. 320 s

Beskrivelser af akut og langvarig stress, dens fysiologiske
og psykologiske mekanismer.
Der gives råd om, hvordan den
sygemeldte bør forholde sig til
sin stress under sygemelding
og på jobbet, og om hvordan
lederen bør forholde sig til
den sygemeldte og dennes
arbejdsmiljø.

En vej til mental styrke.

Om hvordan man ved at udfordre gamle vaner kan få kreativiteten til at blomstre, både
personligt og i arbejdslivet.

61.36
Sommerskov, Carsten
Jeg er god nok
Vækst, 2018. 3 cd'er + bog, 123 s

15.2
Omtanker
Linje H, 2018. 135 s

Få hjælp til at omprogrammere hjernen, så dit selvværd
vokser. Enkle øvelser til voksne der vil arbejde med deres
selvværd.

Guide med 16 konkrete bud på
personligt lederskab i praksis.
Inspiration til hvordan man
kan blive en bedre leder i sit
eget liv, så man kan leve efter
egne værdier og tage ansvar
for sine handlinger.
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61.36
Dahl, Charlotte Adserballe
Når sindet er sårbart
mellemgaard, 2018. 205 s

61.642
Burlan Sørensen, Linda
Fængslende tanker
Spitzen, 2018. 223 s

Om hvordan metakognitiv
terapi kan hjælpe med at
styre tankeprocesser, give
en roligere hverdag og ruste
én til bedre at tackle udfordringer.

61.6422
Mestring af sorg
Dansk Psykologisk Forlag, 2018.
191 s

Beskrivelser og konkrete råd
om mestring af sorg ved dødsfald. Gennem en række eksempler gives en forståelse af sorg
og sorgreaktioner, hvordan
man kan skelne mellem normal sorg og kompliceret sorg
samt vejledning om hvordan
netværket omkring den efterladte kan yde støtte.

98.29
Longhurst, Erin Niimi
Japonisme
HarperLife, 2018. 288 s

En appetitvækker til japansk
livsvisdom, sædvaner, traditioner, ceremonier, livsstil og
madkultur. Med forklaring
på begreber som ikigai, wabi-

sabi, kintsugi, shinrin-yoku og
ikebana.

lever som småbarns-mor med
et gran af fornuft, humor og
sin personlighed i beholdt, bl.a.
om ammekedsomhed over
accept af efterfødselskroppen,
til sex efter fødslen og rejser
med et lille barn. Til alle andre
end supermødrene - kan endda
læses med ammehjerne.

Samliv
30.1751
Rønler, Kirk
Sådan får du en kæreste
People'sPress, 2018. 266 s

Inspiration og redskaber til et
mere spændende datingliv,
og værktøjer og viden til at
forstå hvorfor man ikke "bare"
møder en kæreste.

har, de piller du tager og alt
det andet, der indimellem gør
dig til en moody bitch.

Børn & forældre
61.38
Sådan smager børn
Gyldendal, 2018. 147 s

Om smagssansens grundlæggende aspekter og om hvordan smag opleves med sanserne. Det giver anledning til
forklaring af børns kræsenhed,
smag og præferencer, samt
give tips til at udvide børns
smagshorisont og forslag til
øvelser, der udforsker smag,
duft og konsistens.

Mest for kvinder

60.133
Iversen, Katja
Kvinde kend dit netværk
People'sPress, 2018. 151 s

Tips og trick til at blive en bedre og mere effektiv netværker.

30.175
Storm, Mie Møller
Politisk ukorrekte råd til mødre
Muusmann, 2018. 88 s

61.266
Holland, Julie
Hormoner, humør og hedeture
Gyldendal, 2018. 310 s

Humoristiske råd og små fortællinger om hvordan man over-

Sandheden om den søvn du
snydes for, den sex du ikke

13

61.642
Møller, Annette
Det er derfor!
Spektrumshop, 2018. 115 s

Karakteristika hos autistiske
børn og unge. Om opdragelse, skole, skolevalg og
om ungdomslivet som autist.
Afmystificering af tabuer og
gode redskaber til hvordan
hverdagens situationer kan
tackles.

krydderurter og inspiration
til madvarer.

digheder, mad og kultur samt
forslag til 10 ture.

Rejser & oplevelser

48.681
111 steder i Havana
som du skal se

43.9 Skotland
Folkmann, Mia
Skotland
Prunella, 2018. 127 s

61.68
Marcussen, Catrine Saramarie
Bedre graviditet og fødsel
med akupressur
Muusmann, 2018. 96 s

Guide om akupressur til den
gravide, som er anvendelig
mod smertelindring for den
højgravide kvinde før og under
fødslen.

64.1
Babymad
People'sPress, 2018. 203 s

Omkring 90 opskrifter på
mad til babyer opdelt i
udviklingstrin fra 4-6 måneder, 6-9 måneder og 9-12
måneder. Bogens første 50
s omhandler mælk og mad,
sammensætning af måltider
til babyer osv., og de sidste
20 handler om grøntsager,

Frydenlund, 2018. 230 s

Rejseguide med 111 ideer til
skæve og usædvanlige steder
at besøge i Havana.

Om Skotlands mange naturområder, hvilke byer, der er
værd at besøge samt om byernes historie.

Danmark rundt
46.4 Lolland-Falster
Melillo, Anne Pilø
111 steder på Lolland-Falster
som du skal se
Frydenlund, 2018. 230 s

Rejseguide med 111 ideer til
skæve og usædvanlige steder
at besøge på Lolland-Falster.

55.64 Læsø
Hansen, Jens Morten
Læsø - øen med vokseværk
Jens Morten Hansen, 2018. 96 s

Forhistorie, opståen, kystdannelse, landskaber, vegetation
og saltforekomster.

47.4
Tarp, Henrik
Pilgrimsvejene El Primitivo
og San Salvador
Hovedland, 2018. 139 s

Håndbog, der beskriver en
alternativ vandrerute til
pilgrimsmålet Santiago de
Compostela. Med beskrivelser af de enkelte dagsrejser
og praktiske oplysninger om
overnatning, udstyr m.m.

79.11
Tivoli
Gyldendal, 2018. 223 s
99.4 Ubbesen, Thomas
Ubbesen, Thomas
Gensyn med hippieruten
Gyldendal, 2018. 317 s

Journalist Thomas Ubbesen (f.
1956) begiver sig i 1977 ud på
den såkaldte hippierute mod
Indien. 40 år senere tager han
bevæbnet med sin gamle dagbog ud på samme rute og genoplever Europa, Mellemøsten
og Indien i et nyt årtusind.

47.57
Granizio, Alba
Napolis tusind farver
Saxo, 2018. 248 s

Guide til syditalienske Napoli.
Om byen og dens historie.
Med informationer om sevær-
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Introduktion til Tivolis historie og skildring af forlystelserne, traditionerne, musikken og de medarbejdere,
som får det hele til at fungere. Illustreret med en række
fotografier som indfanger
øjeblikke fra årets gang i den
gamle have.

Natur & dyr
63.61
Dufour, Tina
Grooming
Indblik, 2018. 251 s

Guide, som læ¦rer interesserede hestefolk at pynte eller
"groome" deres firbenede
venner.

79.65
Watson Olsen, Karina
Træn din hest fra jorden
Indblik, 2018. 179 s

Om hvordan man med arbejde
fra jorden kan uddanne sin
hest og indøve nye øvelser,
som man siden kan udføre
fra hesteryggen. Med tips og
cases og inddelt i en række
temaafsnit og vekslende mellem teori og anvisninger på
praktiske øvelser.

63.53
Engholm, Kirsten
Orangeriet
Koustrup, 2018. 119 s

64.14
Framnes, Camilla
Framnes' gale køkken
Fit-all, 2018. 181 s

Historien og planterne.

Camilla Framnes (f. 1987)
fortæller om sin livsstilomlægning. Med kalorieberegnede
opskrifter til alle dagens måltider.

Mad & opskrifter
64.1
Sæson
FADL, 2018. 257 s

Guide til en naturlig, smuk og
mere vild sommerhushave.

De bedste opskrifter på klassiske og nye drinks.

64.15
Gråbech, Julie
Infused water Vegansk til børn
Muusmann, 2018. 172 s

100 opskrifter med fokus på
de fire årstiders råvarer med
alt fra morgenmad, forretter
og snacks til hovedretter,
kager og desserter.

Grundlæggende indføring i
samt inspiration til vegansk
kost til børn fra 2 år.

64.15
Nadel, Jessica
Veganske retter - superfoods
24/7
Billesø & Baltzer, 2018. 176 s

Mere end 100 nemme og
inspirerende opskrifter med
næringsrige superfoods til
hvert måltid, hver dag.

Hus & have
63.51
Thejsen, Jens
Sommerhushaven
Vingefang, 2018. 91 s

64.19
Bartenderens cocktails
Politiken, 2018. 239 s

64.10275
Lovisetti Scamihorn, Paola
Kærlighed er at spise
mellemgaard, 2018. 131 s

64.17
Holm, Claus Julius
Holms salater
Gyldendal, 2018. 229 s

Kogebog med opskrifter på
italienske retter, samt gode
råd fra ernæringseksperter og
grundlæggende italienske etiketteregler omkring spisning.

91 sprøde salater.
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64.19
Pugliese, Sandra
Infused water
Muusmann, 2018. 128 s

50 opskrifter på vand, der er
tilsat frisk frugt, grønt og krydderurter.

64.19
Weiner, Jessie Kanelos
Super nemt cocktails
Legind, 2018. 65 s

55 opskrifter på drinks, som
varierer fra klassikere, varme
cocktails, bartenderens bedste, punch samt alkoholfrie
cocktails. Derudover er der 10
opskrifter på snacks.

Ernæring & sundhed
61.38
Brinkman Madsen, Lise
Livsstilsmysteriet
Kost, Motion & Sund fornuft,
2018. 269 s

Livsstilsstrategi, der indeholder inspiration og redskaber til
flg.: mad-uge og kostplan, 50
opskrifter, anti-inflammatorisk
guide, tips og tricks, stabilt
blodsukker, garanteret vægttab og flad mave.

61.38
Happy food
Politiken, 2018. 239 s

Hvordan passer man bedst på
de vigtige tarmbakterier? Læs
om de nyeste forskningsresultater om sammenhænge mellem kost og psykisk sundhed.
Med 38 opskrifter på mad som

er god og sund for både kroppen og psyken.

og mere slankende på basis af
kostprogrammet sense.

64.14
Holm, Simonne
Få styr på din syre-basebalance

Sy & strik
64.61
Jollmann, Dorthe
24 syede engle - med et strejf
af genbrug

Alkaline Institute, 2018. 208 s

Hurtig vej til vedvarende
sundhed.

Kratte.dk, 2018. 59 s

Lav små englefigurer af stofrester, genbrugt håndarbejde og
andre småting.

64.14
Pioppi kuren
Politiken, 2017. 329 s

Om hvordan man med middelhavsinspireret kost og
fysisk aktivitet kan blive
sundere, og lægge afstand
til overvægt og livstilssygdomme. Med opskrifter og
øvelser. Efter en kur opkaldt
efter den italienske landsby
Pioppi, hvor indbyggerne bliver meget gamle.

64.64
Asplund, Ivar
Strik snoninger
Turbine, 2018. 159 s

64.14
Wengel, Suzy
Sense for hele familien
Politiken, 2018. 299 s

64.64
Bliss, Debbie
Strik
Gyldendal, 2017. 318 s

Guide med 75 opskrifter, gode
råd og redskaber til hvordan hele familien kan lægge
hverdagens rutiner om med
henblik på at spise sundere

En grundbog i strikketeknik.

18 opskrifter på strik med
snoninger, fra de nemmeste
til de sværeste, illustreret med
farvefotos og diagrammer.
Med afsnit om teknik og med
mønsterprøver.
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64.64
Randorff, Lene
Strik raglan - top down
Lillestrik.dk, 2018. 51 s

Opskrifter på seks modeller
fordelt over trøjer, tunikaer
og cardiganer. Alle modeller
er strikket oppe fra og ned og
med raglan-udtagninger ved
skulderen.

64.69
Spagner, Charlotte
Vævestrik efter diagram
Handdyed.dk, 2018. 60 s

Introduktion og vejledning
i at strikke vævestrik efter
diagram. Med 17 opskrifter
fra grydelapper til sjal og
kimono.

79.32
Tresselt, Lydia
Et hæklet mikrokosmos
Turbine, 2018. 127 s

76.9
Fisker, Pernille
Perlemagi edge
Turbine, 2018. 63 s

76.99
Hay, Margrethe Hjort
Margrethes perler
People'sPress, 2018. 109 s

ter under Vietnamkrigen, politiske aktiviteter, til sygdommen Parkinson og det humanitære arbejde han udførte.

Først fortælles historien om
en sommerfuglelarves rejse i
mikrokosmos, og de dyr hun
møder, inden hun forvandles
til sommerfugl. Derefter følger
generelle råd om hvordan man
hækler amigurumier. Til sidst
følger selve opskrifterne, der
alle indeholder en materialeoversigt, tips og særlige monteringsanvisninger.

Om at lave perleplader ved
hjælp af en særlig strygeteknik
og opbygning af mønstre,
således at det færdige resultat
bliver meget tyndt og helt
fladt. Opskrifter på halskæder,
armbånd, øreringe og fingerringe.

16 opskrifter til øreringe, armbånd, halskæder og ringe, som
man selv kan lave af perler.
Med trin-for-trin vejledninger
til at lave perlesmykkerne.

79.66
Brødre på landevejen
Storyhouse, 2018. 332 s

Sport
79.621
Clausager, Tania
Lolenga Mock
Kahrius, 2018. 121 s

Hobby & fritid

Om bokseren Lolenga Mock
(f. 1972) der efter en lovende
ungdomskarriere i Zaire må
flygte fra landet og opbygge
et nyt liv i Danmark. Et liv der
får ham tilbage til verdenseliten i en alder af 45 år.

19.6393
Price, Catherine
Jeg slukker nu!
Don Max, 2018. 199 s

En praktisk manual til hvordan
man kan blive mindre afhængig af sin smartphone. Bogen
beskriver de negative bivirkninger ved et højt forbrug af
smartphones, og giver en fireugers plan til hvordan man får
et nyt og mere sundt forhold
til sin smartphone.

76.9
Lücke Larsen, Lisbet
Perleplader - for børn og
voksne

79.621
Eig, Jonathan
Ali
Gyldendal, 2018. 592 s

leLivre, 2018. 60 s

50 idéer til perleplader i forskellige størrelser og flere
sværhedsgrader, f.eks. motiver som buddhaer, hjorte,
søheste og Frida Kahlo.

Biografi om Muhammad Ali
(1942-2016). Fra barndommen,
der var præget af racisme og
raceopdeling, over boksekarrieren med store kampe og
OL-guld, konverteringen til
islam, tiden som militærnæg-
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Chris Anker Sørensen (f. 1984)
og Allan Bo Andresen (f. 1973)
fortæller om opvæksten i en
cykelglad familie og om deres
respektive karrierer indenfor
cykelsporten.

79.66
Fuglsang, Jakob
Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje
Politiken, 2018. 301 s

Om cykelrytteren Jakob
Fuglsangs (f. 1985) karriere fra U23-verdensmester
i mountainbike til etableret
verdensstjerne med OL-sølv i
landevejscykling, og også om
den ensomhed og de afsavn
der er nødvendige for at nå
sine mål.

79.66
Rasmussen, Michael
Udbrud
People'sPress, 2018. 168 s

79.71
Critchley, Simon
Hvad vi tænker på når vi tænker på fodbold

Cykelrytter Michael
Rasmussen (f. 1974) fortæller
om sin barn- og ungdom, om
livet efter dopingdommen.
Om kampen for at finde et
hold efter karantænen, retssager, skilsmisse og senere
sin åbenhed om sit og andres
dopingmisbrug.

Klim, 2018. 191 s

79.66
Sørensen, Jakob Kristian
Det er et magisk øjeblik lige nu
Gyldendal, 2018. 270 s

riere med op- og nedture i FC
København, i tyske og engelske klubber og på det danske
landshold, og om at begå sig i
en verden med koleriske trænere og benhård machokultur.

Med fodboldelskerens kærlighed til spillet og filosoffens
analytiske blik forsøger engelske Simon Critchley at finde en
mening i de store kræfter, der
er på spil i fodbolden.

79.71
Steen Møller, Nikolaj
Det ultimative landshold
- fra Sepp til Sarransk
Byens, 2018. 199 s

Et bud på den ultimative
VM-trup på 23 mand i perioden fra Sepp Piontek (f. 1940)
overtog herrelandsholdet i
1979 til VM 2018.

79.71
Fodboldholdet
Hovedland, 2018. 186 s

Et taktisk blik på moderne,
international fodbold.
79.71
Nadia Nadim - min historie
Politiken, 2018. 207 s

Forfatteren besøger Jørgen
Leth (f. 1937) i Haiti og får ham
til at fortælle, hvad det er ved
cykelsporten, der bliver ved
med at fængsle og fascinere
ham.

Fodboldspilleren Nadia Nadim
(f. 1988) fortæller om flugten fra Afghanistan, livet i
Danmark og sin karriere på det
danske kvindelandshold.

79.71
Ankjærgaard, Simon Kratholm
Mit liv i sort
Frydenlund, 2018. 221 s

Historien om den tidligere fodbolddommer Peter Mikkelsens
(f. 1960) liv i fodboldens tjeneste og om modermærkekræften, der vendte op og ned på
hans tilværelse.

at svindle sig til kontrakter
med store klubber ved hjælp
af røverhistorier, charme, og
selvtillid.

79.71
Smyth, Rob
Fodboldsvindleren
Memoris, 2018. 253 s

79.71
Kvist, William
Jagten på frihed
Storyhouse, 2018. 376 s

Om brasilianeren Carlos Kaiser
(f. 1963) der i sin lange karriere som professionel fodboldspiller aldrig spillede en officiel
kamp, men alligevel formåede

Om fodboldspilleren
William Kvists (f. 1985) kar-
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Krop & behandling
61.28
Lund Madsen, Peter
Frihedens pris - en kort historie om menneskehjernen
People's Press, 2018. 266 s

Hjerneforsker, speciallæge i
psykiatri, forfatter og foredragsholder Peter Lund
Madsen (f. 1960) fortæller om
hjernens evolutionshistorie, og
om hvilken betydning hjernens
funktionsevne har for mentale
ubalancer som stress, demens,
angst, skizofreni mm.

61.33
Blaksted, Cecilie
Naturlig beauty
People'sPress, 2018. 195 s

Forfatteren, der står bag bloggen simplyfit.dk, har erstattet
færdigkøbte produkter med
hjemmelavede dagcremer,
deodoranter, masker, shampoo m.m. Anvisninger til at
indtænke naturlige ingredienser og bæredygtighed i den
daglige skønhedsrutine, samt
opskrifter på en række skønhedsprodukter.

punkt i oldnordiske symboler
og vikingeruner. Med angivelse af sværhedsgrad, tidsforbrug og anvendte materialer.

61.549
Francis, Emily A.
Kroppen helbreder sig selv
Borgen, 2018. 270 s

Introduktion til et alternativt
syn på følelsernes betydning
for muskelsmerter, samt forslag til forskellige former for
alternativ behandling.

Musik
78.96
Stil nu ind - Danmarks Radio
og musikken

Inspiration til flettede frisurer
med vikingelook til mænd og
kvinder, samt piger og drenge.
Trin for trin vejledninger på
frisurer i hår og skæg, og til
krigermakeup med udgangs-

99.4 Brendekilde, H. A.
Sonne, Ralph
H.A. Brendekilde
Multivers, 2018. 238 s

René Wulff (f. 1950) var trommeslager i C. V. Jørgensen's
band "Det Ganske Lille Band"
i årene 1976-1979. Om Wulffs
egen karriere, samt kronologisk beskrivelse af de tre
år med bandet inden C.V.
Jørgensen forlod det. Alle
indspilningssessioner af de tre
albums Storbyens små oaser,
Vild i varmen og Solgt til
stanglakrids samt det næsten
uendelige turneliv i Norden
beskrives.

Værk og betydning i dansk
kunst- og kulturhistorie.

Historie

Kunst

Aarhus Universitetsforlag, 2018.
279 s

61.34
Collin, Annette
Skjoldmøen & vikingen
People'sPress, 2018. 157 s

99.4 Wulff, René
Wulff, René
Det Ganske Lille Band
Vilhelm, 2018. 293 s

99.4 Ancher, Anna
Rösing, Lilian Munk
Anna Anchers rum
Gyldendal, 2018. 255 s

12 forskere med tilknytning
til musikvidenskaben fortæller historien om Danmarks
Radio og dens betydning for
musikken i Danmark. Der
fortælles om DR's ensembler,
musikproduktioner, programmer og kanaler. Desuden om
public service-forpligtelser, lytterundersøgelser og radioens
påvirkning af og samspil med
musiklivet.

Om kunstneren Anna Ancher
(1859-1935), der formåede at
være kunstner, mor, hustru,
datter og selskabsløve på én
gang. Dette forstår Rösing
som de forskellige rum, Anna
Ancher frigjorde til sig selv og
videregav i sine malerier.
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95.2
Lundt Hansen, Anders
Sølv, blod og kongemagt
Gyldendal, 2018. 307 s

Om tidsperioden fra 800 til
1050, der som "Vikingetiden"
er hyldet i både glorificerende
forestillinger og årtiers misforståelser og fiktioner.

96.1
Petersson, Erik
Fyrste af Norden
Politiken, 2018. 524 s

Om renæssancekongen
Christian den 2. (1481-1559),
som overtog tronen i den
skrøbelige Kalmarunion. Med
udgangspunkt i samtidens
kilder fremstilles kongen ikke
blot som tyran men som en
stor reformator, der lagde sig
ud med den gamle adel og
kirken.

96.71
Hansen, Ole Steen
Skudt ned
Turbine, 2018. 432 s

Flystyrt i Danmark 1939-45.

96.72
Stay Behind
Peter la Cour, 2018. 177 s

Om netværket Stay Behind,
der under den kolde krig
forberedte aktioner i tilfælde
af en sovjetisk invasion af
Danmark, og kritik af mistænkeliggørelsen af netværket,
der afspejler det fortsatte
slagsmål i historieskrivningen
om Danmark under den kolde
krig.

cowboys og indianere, guldgravere, nybyggere, eventyrere og meget andet.

Udenlandske film

FILM

21. august 2015 afværger tre
amerikanske venner et terrorangreb på toget mellem
Amsterdam og Paris. Filmen
følger de tre barndomskammeraters svære skolegang og
venskab op til terrorforsøget.

Nordiske film
Lille vinge
Filmbazar, 2018. DVD

Varpu bor alene med sin mor,
der ikke er helt rask, og hun
passer derfor mest sig selv.
Varpu har aldrig mødt sin far,
så en nat stjæler hun en bil for
at lede efter ham. Rejsen går
ikke helt som planlagt, men
Varpu lærer alligevel noget om
sig selv undervejs.

97.931
Service, Robert
Den sidste zar
Turbine, 2018. 433 s

Skildring af den sidste tid for
den russiske zar Nikolaj II
(1868-1918) fra han abdicerer i
1917, over den usikre tid under
Oktoberrevolutionen og forvisningen til Sibirien frem til
mordet på ham og hans familie. Gennem breve, dagbøger
og andre kilder kommer vi
tæt på zarfamilien i deres tid
som fanger og hører om deres
praktiske gøremål.

The 15:17 to Paris
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

Tårtgeneralen
SF Film, 2018. DVD

Köping udnævnes i 1984
til Sveriges kedeligste by.
Selvværd og identitet er på
spil, men den mislykkede
iværksætter Hasse P. vil samle
byen ved at bage verdens
længste smørrebrødssandwich og gennem Guinness
Rekordbog få byen på verdenskortet.

98.63
Nedergaard Andersen, Martin
Det vildeste vesten
mellemgaard, 2018. 490 s

Historier fra USA's vilde vest
fra perioden 1803 til 1903. Om
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All the money in the world
SF Film, 2018. DVD

Teenageren Paul, der er barnebarn til verdens rigeste oliemilliardær, bliver kidnappet
i Rom i starten af 1970'erne.
Kidnapperne tager mafiametoder i brug for at lægge pres på
Pauls farfar, der i princippet
har råd til at betale løsesummen for Paul - men milliardæren vil ikke lade sig afpresse.

Batman ninja
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

Animationsfilm. Gorilla
Groods tidsmaskine sender
nogle af de værste skurke
fra Gotham City tilbage i
tiden til det feudale Japan.
Skurkene tæller blandt andet
Two-Face, Pingvinen og
naturligvis Jokeren. Heldigvis
kommer Batman også med
tilbage i tiden, hvor han nu
skal forsøge at stoppe skurkene.

onde mennesker gerne vil
have fingrene i.

skrumpe mennesker ned til
en størrelse på omkring de 10
centimeter.

Call me by your name
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

Fifty shades – fri
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

Sommeren 1983 får Hr og fru
Perlman og deres søn Elio
besøg af den unge amerikaner Oliver, der skal bo hos
familien. Elio er en følsom ung
mand, der skriver musik og
svømmer i floden, men mødet
med den karismatiske og
udadvendte Oliver vender op
og ned på Elios (kærligheds)liv
og efterlader ham forandret
og mere moden.

The disaster artist
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

I San Fransisco møder den
unge skuespiller Greg Sestero
(f. 1978) den mystiske Tommy
Wiseau (f. 1955). De to bliver
venner og beslutter sig for
at tage til Los Angeles for
at forfølge drømmen om at
lave film. Sammen laver de
filmen "The room", der bliver
udråbt til en af filmhistoriens
dårligste.

Darkest hour
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

Black panther
Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2018. DVD

I Wakanda, i Afrika, må
T'Challa både kæmpe mod
interne og eksterne fjender i
forsøget på at holde sammen
på det lille kongedømme. Et
kongedømme der har adgang
til et helt specielt metal, som

Den 9. maj 1940 står 3 millioner tyske tropper ved den
belgiske grænse klar til at
erobre Europa. I England
vælger det konservative parti
Winston Churchill (1874-1965)
som ny premierminister og
landet er nu for alvor i krig.
Det bliver en kamp ikke alene
mod nazismen, men også mod
konstante interne stridigheder
og rivalisering.

Downsizing
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

I en ikke så fjern fremtid lykkes det for en norsk forsker
at finde formlen på, hvordan
man skrumper levende ting.
Så nu kan pladsmangel og
overbefolkning løses ved at
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Christian og Anastacia er
blevet gift, de har købt deres
drømmehus og Ana er blevet
forfremmet til redaktør på forlaget. Men Anas tidligere chef,
Jack spøger stadig i kulissen
og selvom Christian gør alt,
hvad han kan for at beskytte
hende, er det hele lige ved at
gå helt galt.

The Florida Project
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

Halley er en ung, enlig mor
der har en datter, Moonee,
på seks år. De bor på et farvestrålende motel i området
lige udenfor Disney World. Det
er sommer og Moonee leger
med sine venner mens Halley
forsøger at tjene penge så de
kan betale maden og regningen til motellet.

Game night
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

Max og Annie har hver uge
spilleaften med vennerne, og
naboen må ikke opdage det.
Han vil nemlig være med. Det
vil Max's rige storebror også,
og han arrangerer et live rollespil om kidnapning. Men er
det egentlig skuespillere eller
rigtige forbrydere, der braser
ind i stuen?

dem at "gennemføre" spillet
før de mister alle deres liv.

Maze runner – dødskuren
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

Thomas vil finde frem til den
skurkagtige organisation
WCKD's hovedsæde, hvor han
vil finde kuren på den sygdom,
der har dræbt størstedelen af
Jordens befolkning.

The greatest showman
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

Molly's game
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

Musical om den fattige skræddersøn P.T. Barnum, der i
1800-tallets New York havde
stor succes med sit cirkus
bestående af alverdens freaks.

Molly Bloom forulykker som
eliteskisportsudøver. Hun er
knivskarp og skulle egentligt
studere jura, men bliver i stedet verdes største pokerarrangør. Hendes pokervirksomhed
sættes i forbindelse med den
russiske mafia, og hun involveres i en kæmpe retsag.

Jumanji - welcome to the
jungle

forsøgsanlæg, finder hun en
magisk skabning: halvt menneske, halvt fisk. Mødet med
havmanden ændrer Elisas liv
og en særlig kærlighedaffære
tager sin begyndelse.

Reynolds Woodcock er i
1950'ernes London en excentrisk og populær moderskaber. Han bor sammen med sin
søster, men forelsker sig i den
unge servitrice Alma Elson, og
det bliver starten på et forhold
hvor begær og besættelse er
nøgleordene.

Tomb raider
SF Film, 2018. DVD

Stefan Zweig - farvel til
Europa

Lara Croft er datter af en
forsvunden eventyrer. Da hun
løser en gåde og dermed får
viden om, hvad hendes far har
forsket i, drager hun ud på en
rejse fyldt med farer.

Mis. Label, 2018. DVD

Den jødisk-østrigske forfatter
Stefan Zweig (1881-1942) søger
sammen med sin hustru eksil
i Brasilien efter nazisternes
magtovertagelse i 1930'erne.
Stefan er taknemmelig for at
være undsluppet de voksende
jødeforfølgelser i Europa, men
med årene plages han i stigende grad af sin magtesløshed.

Universal Sony Pictures Home
Entertainment, 2018. DVD

Fire teenagere finder et gammelt computerspil der hedder
Jumanji. Da de starter det op
suges de ind i anden verden,
hvor de unge mennesker
transformeres om til voksne
computerspilskarakter. De har
tre liv hver og det er nu op til

Den skjulte tråd
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

The shape of water
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2018. DVD

Under den kolde krig arbejder
stumme Elisa som rengøringsassistent på et hemmeligt
laboratorium. Da hun en dag
skal gøre rent i laboratoriets
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Vores livs ferie
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2018. DVD

Det ældre ægtepar Ella og
John er begge alvorligt
syge. De beslutter at tage på
deres livs rejse i deres gamle
autocamper til Hemingways
hus i Key West. Noget den
Alzheimer-ramte litteraturprofessor John, med speciale
i Hemingway, altid har drømt
om.

God of war
Sony Interactive Entertainment
Europe, 2018. PS4

Madden NFL 19
EA, 2018. PS4

Amerikansk fodboldspil. Spil
hele sæsoner med dit favorithold, vær træner, spil med
eller mod vennerne. I Ultimate
Team kan du træne dine yndlingsspillere, så de passer til
din favoritopstilling, så du kan
føre holdet sikkert mod sejren.

Actionspil. Adventurespil.
Halvguden Kratos tager sin
søn Atreus med ud på en
fantastisk rejse, for at sprede
asken fra sin hustru på den
højeste top i de ni verdener.
Undervejs møder de guder
og monstre fra den nordiske
mytologi.
Wonder
Nordisk Film, 2018. DVD

Auggie har et vansiret ansigt
og gemmer sig bag sin astronauthjelm. Men da han skal
begynde i 5. klasse på en skole
i stedet for at blive hjemmeundervist, kan han ikke længere
gemme sig. Folk kigger, og
hvem vil være venner med et
monster?

Jurassic World - evolution
Sold Out, 2018. PS4

SPIL

The lost child
NIS America, 2018. PS4

The Banner saga trilogy
505 Games, 2018, Xbox One

Rollespil. Et taktisk rollespil,
som foregår i en fantasyverden inspireret af vikingetiden. Du skal sikre en menneskestammes overlevelse i
barske omgivelser, hærget af
uendelig vinter og krigeriske
kæmper.

Middle-Earth - shadow of war
Warner Bros. Entertainment,
2017. PS4

Rollespil. Talion og
Celebrimbor beslutter sig for
at samle deres kræfter til at
smede en ny ring og sætte sig
op mod Sauron.

Simulationsspil. Tag med til
Las Cinco Muertes, hvor det er
din opgave at gøre hvad John
Hammond ikke formåede - at
bygge en sikker og økonomisk
velfungerende forlystelsespark fyldt med dinosaurer.

Le Tour de France
- season 2018
Focus Home Interactive, 2018.
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!

Rollespil som foregår i nutidens Tokyo. Journalisten
Hayato Ibuki, som har speciale
i okkulte forbrydelser, undersøger en række mystiske selvmord. Han møder en underlig
pige, som viser ham, hvordan
han kan opsøge og fange
overnaturlige væsener.
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Uncharted - the lost legacy
Sony Interactive Entertainment
Europe, 2017. PS4

Actionspil. Tag på hæsblæsende tur i Indiens bjerge
sammen med to skattejægere.
På vejen opdages forsvundne
byer, glemte skatte og hård
modstand.

Vampyr
Focus Home Interactive, 2018.
Xbox One

Actionspil. Rollespil. London,
1918. Du er Dr. Jonathan Reid,
en samvittighedsfuld læge og
dekoreret krigsveteran, netop
hjemvendt fra 1. verdenskrig.
Din opgave som læge er at
finde en kur mod Den spanske syge. Og som blodtørstig
vampyr, må du finde uskyldige
ofre at suge blod fra.
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