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BØGER

Danske og  
nordiske romaner

Bjerring, Viggo
Qwerty 
Ekbatana, 2016. 60 s
Kortroman om en person, der 
får arbejde som redaktør på 
et forlag, hvor redaktørerne 
taster om kap på (qwerty-)
tastaturerne for at imponere 
chefen. Men hverken litteratu-
ren,  kollegerne eller forlaget 
er helt som det ser ud til og 
situationen udvikler sig til et 
surrealistisk mareridt.

Blæsbjerg, Kim
Desertørerne 
Rosinante, 2017
Bind 2

Det internationale familie-
ejede firma Kappel Bruhn må 
styre igennem finanskrisen 
så godt, de kan, men også 
internt i familien lurer en krise. 
Simon er tilbage i Afghanistan, 
mens Mark kæmper med kær-
ligheden og familien hjemme 
i Lemvig.

Fall, Johanne Kirstine
Der er altid nogen at befri
Gladiator, 2017. 245 s
21-årlige Katrina bli-
ver indlagt på Odense 
Universitetshospital med ano-
reksi. Romanen følger hende i 
hendes kamp mod vægten og 
kroppen i hendes 3 måneders 
ophold der.

Fogtdal, Peter
Det store glidefald
Turbine, 2017. 331 s
Den dansk-amerikanske rekla-
memand Nick forlader sit 
overfladiske medieprægede liv 
til fordel for et liv som Oplyst 
i den hellige ashram i Indien. 
På rejsen møder Nick sin guru,  
men også sin egen menneske-
lighed, kropslighed og ikke 
mindst tvivl.

Goul, Nanna
Erle perle 
Rosinante, 2017. 158 s
Noveller. Elleve fortællinger 
fyldt med mennesker, der for-
svinder eller bevæger sig nye 
steder hen, virkeligheder, der 
forskubber sig og grænser, 
der opløses eller udviskes.

Hayles, Mette Jensen
Nogle dage elsker hun  
mig mest

Gyldendal, 2017. 658 s
Ernst har sit eget firma, en 
fantastisk kone, tre børn og sit 
drømmehus. Alligevel drikker 
han sig så meget i hundene, at 
han er døden nær.

Karmark, Kim
En af dagene
Byens Forlag, 2017. 208 s
En gammel mand bliver en 
nat ringet op af sin elskerinde 
fra 50 år siden. Eller er det en 
drøm? Oplevelsen får ham til 
at reflektere over sit liv med 
passion og kærlighed,  men 
også med tab, sorg og svigt.

Larsen, Britt Karinf
Det synger i løvet
Gyldendal, 2017. 307 s
Folket i Finnskogen, 5. bind

Dette er femte del af fortællin-
gen om folket i Finnskogen.

Marx, Vibeke
En god flygtning
Modtryk, 2017. 286 s
Benjamin samler den afghan-
ske bådflygtningen Vahid 
op, og sammen rejser de 
til Danmark. Her forsøger 
Benjamin at forlige sig med 
sin familie, der er domineret 
af faren, en excentriske film-
instruktør,  mens Vahid gør alt 
for at være en god flygtning.
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Robak, Michael
Øm 
Politiken, 2017. 272 s
49-årige David Bramsen er 
single og far til en dreng. En 
dag besvimer David på arbej-
det pga. for meget arbejde 
og rod i følelseslivet. Han får 
orlov og lejer et sommerhus 
ved Roskilde Fjord for at finde 
frem til sig selv.

Solstad, Dag
Generthed og værdighed
Rosinante, 2017. 187 s
En satirisk og samfundskritisk 
roman om en midaldrende 
norsk gymnasielærer der går 
amok overfor eleverne, da han 
ikke kan få sin paraply åbnet. 
Mens han går rundt i regnen 
tænker han tilbage på studieti-
den og sit ægteskab.

Suchanek, Jonas
Hvem er den mand - hvad 
laver han her?

Gyldendal, 2017. 147 s
Fortælleren er forfatter og 
ekstjekkoslovak med til-
knytning til undergrunden. 
Romanen handler om hans 
liv, familierelationer, forfatter-
overvejelser og -identitet.

Vraa, Mich
Peters kærlighed 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 510 s
Historisk roman, der tager 
udgangspunkt i en brevud-
veksling mellem generalguver-
nør Peter von Scholten (1784-
1854) og den fiktive person 
Maria Eide fra 1852 til 1853, 
hvor von Scholten ser tilbage 
på et langt liv fyldt med håb, 
kærlighed og nederlag.

Westberg, Niels Frederik
Den hellige dreng 
Det Poetiske Bureau, 2017. 212 s
Psykologen Karl Neumann 
involveres af den danske 
efterretningstjeneste i en 
sag om en mordbrand i et 
kolonihavehus på Sydhavnen i 
København, hvor eneste over-
levende er en romadreng med 

paranormale evner.  Snart 
jages drengen af flere efterret-
ningstjenester. Kan Neumann 
redde ham, før det er for sent?

Wung-Sung, Jesper
En anden gren
Rosinante, 2017. 553 s
Biografisk roman om mødet 
og forelskelsen imellem forfat-
terens kinesiske oldefar San 
Wung Sung og danske olde-
mor Ingeborg Danielsen.

Zola Christensen, Robert
Balloner forbudt
Arabesk, 2017. 136 s
Kortroman om en dansk lek-
tor, der arbejder som under-
viser i Sverige. Da han har sex 
med en studerende i et bede-
rum under universitetet, bliver 
det starten på en mental ned-
smeltning,  der kulminerer til 
konens 40-års fødselsdag.

Udenlandske romaner

Cherry, Brittainy C.
Brændt
Flamingo, 2017. 294 s
Elements, 2

Louie er en bad boy, der 
er vokset op i byens slum. 

Alyssas mor går kun op i ydre 
statussymboler. Da Alyssa og 
Louie forelsker sig i hinanden, 
kan intet skille dem ad. Eller 
måske er Louie ikke god nok 
til Alyssa?

Chevalier, Tracy
Æblehaven
Jentas, 2017. 320 s
Om familien Goodenoughs liv 
på godt og ondt i 1830ernes 
USA. Om trængslerne med 
at bygge alt op fra grunden i 
Black Swamp. Om at få bygget 
et hus, få de livsnødvendige 
æbletræer til at gro og om at 
holde sammen på familien. 
Især det sidste volder proble-
mer.
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Connell, Evan S.
Mrs. Bridge
Olga, 2017. 318 s
Mrs. Bridge oplever bagsiden 
af forstadslivet - godt nok er 
det trygt, men det er også for-
bandet kedeligt.

Corstius, Jelle Brandt
Asken i tasken
Don Max, 2017. 170 s
J.B. Corstius' far var en mand 
med mange talenter, at 
være far var dog ikke en af 
dem. For at ære hans minde 
cykler Corstius fra Holland til 
Middelhavet med hans aske.

Coventry, David
Den usynlige mil
Rosinante, 2017. 314 s
Roman om en ung mands vej 
gennem Frankrig, som en del 

af Tour de France-feltet. Her 
bliver minder fra 1. verdenskrig 
blandet med anstrengelserne 
på cyklen, godt hjulpet på vej 
af et massivt indtag af alkohol 
og stoffer.

De Botton, Alain
Kærlighedens gang
Tiderne Skifter, 2017. 231 s
Først forelsker man sig, så 
bliver man gift. Og først da 
begynder den egentlige kær-
lighedshistorie mellem to. 
Forfatteren bruger Kirsten og 
Rabihs kærlighedshistorie til at 
stoppe op og reflektere over 
kærlighedens forskellige stadi-
er og sætte dem i perspektiv.

Enrigue, Álvaro
Sæt og match 
Gyldendal, 2017. 271 s
Fabulerende historisk roman 
der finder sted i 1500-tallet. 
En tenniskamp mellem den 
italienske maler Caravaggio og 
den spanske digter Francisco 
de Quevedo er den røde 
tråd i fortællingen som også 
omhandler politik og kunst.

Han, Kang
Vegetaren 
Gyldendal, 2017. 285 s
Sydkoreansk roman om det 
indre i mennesket og dets frik-
tion mod samfundets normer.

Hope, Anna
Dansen
Klim, 2017. 335 s
Historisk kærlighedsroman 
der folder sig ud på et sinds-
sygehospital i England i året 
1911 blandt mentalt syge og 
mennesker anbragt af forsor-
gen. Mænd og kvinder holdes 
skarpt adskilt - undtagen ved 
fredagsdansen for særligt 
udvalgte patienter gale.

Lindner, Lilly
Hudløs nøgen
Turbine, 2017. 398 s
Som 6-årig bliver Lilly seksuelt 
misbrugt af en mand fra sin 
opgang. Misbruget står på i 
en årrække, og har livslange 
konsekvenser for Lilly, i form 
af bl.a. spiseforstyrrelser og 
prostitution.

Luiselli, Valeria
De vægtløse
C&K, 2017. 178 s
En mexicansk forfatterinde 
føler sig fanget i livet med 
ægtemand og to små børn. 
Hun skriver på en roman om 
da hun boede i New York, og 
forfalskede en oversættelse 
af digteren Gilberto Owen,  og 
snart blandes hans fortæller-
stemme med hendes.
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Nádas, Péter
Parallelle historier
Rosinante, 2017
Bind 1: Den tavse provins

På tværs og parallelt mellem 
tid og sted, igennem et halvt 
århundredes Europa, væves 
tilsyneladende uafhængige 
familieskæbner, langsomt ind i 
hinanden.  Store temaer, som 
individets trang til udfoldelse 
og seksuel frihed, skildres nøg-
ternt og minutiøst.

Park, David
Poeternes hustruer
Jensen & Dalgaard, 2017. 336 s
Roman om tre stærke kvinders 
liv. Catherine, engelske William 
Blakes hustru, Nadezjda, rusi-
ske Osip Mandelstams hustru, 
og Lydia, en nutidig, fiktiv irsk 
digters hustru. De lever i for-
skellige tidsperioder,  i forskel-
lige lande, men fælles for dem 
er, at de er gift med en digter.

Simpson, Catherine
Kort over verden
Alhambra, 2017. 341 s
Alice og Duncan bor på en 
gård med deres søn Sam. Sam 
er autist og oplever kun ver-
den gennem kort over lokal-
området, da han ikke tør forla-

de gårdens trygge omgivelser.  
Alice drømmer om frihed, og 
da Duncan tager en fremmed 
mand med hjem, sætter det 
store forandringer i gang.

Smith, Zadie
Swing time
Rosinante, 2017. 460 s
I 1982 mødes to 7-årige piger 
til en dansetime; Smukke 
Tracey med proptrækkerkrøl-
ler og et unikt dansetalent og 
den mere ordinære fortæller 
med krus og platfødder.  De 
to piger bliver en del af hinan-
dens liv på godt og ondt indtil 
et smertefuldt brud i starten 
af 20'erne.

Vincent, Isabel
Middag med Edward 
Bazar, 2017. 212 s
Isabel Vincents møde med 
93-årige Edward fører til hyp-
pige middage. Samværet får 
stor betydning for dem begge, 
da Edwards kone lige er død 
og Isabel er i en ægteskabelig 
krise.

Whitehead, Colson
Den underjordiske jernbane
Politiken, 2017. 299 s
Den unge slave Cora vokser 
op på en bomuldsplantage i 
Georgia under umenneskelige 
forhold og et dobbeltpres som 
udstødt blandt sine egne. Cora 
overtales af slaven Caesar 
til at flygte og opsøge "den 
underjordiske jernbane".

Mest for kvinder

Kelk, Lindsey
Den evige brudepige
HarperCollins Nordic, 2017. 396 s
Maddie er eventplanlægger 
og shanghajes af en veninde 
til at planlægge hendes bryl-
lup - gratis. Samtidig skal en 
anden veninde skilles, arbejdet 
stresser, og kærligheden træn-
ger sig på.

Watt, Erin
Papirprinsessen
Flamingo, 2017. 325 s
Royals, 1

17-årige Ella har mistet sin 
mor. Hun lever som stripper, 
indtil den mystiske og stenrige 
Callum Royal dukker op og til-
byder at være hendes værge. 
Til gengæld skal hun acceptere 
ham og hans fem sønner.  En 
opgave der viser sig sværere 
end først antaget.

Young, Samantha
Jamaica Lane
Flamingo, 2017. 301 s
26-årige Olivia Holloway er 
udadvendt og selvsikker - bare 
ikke, når det kommer til fyre. 
Hun får sin bedste ven Nate 
til at lære sig at score og 
flirte, da hun har forelsket sig 
hovedkulds i Benjamin. Men 
hvem vil hun egentlig have?
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Erotiske romaner 

Glines, Abbi
Alt for tæt på 
Turbine, 2017. - 248 sider
Rosemary Beach, 2. bog

Blaire er gået fra Rush. Men 
noget vil for altid binde dem 
sammen og hun må vende 
tilbage til Rosemary Beach. 
Kemien mellem dem er stær-
kere end nogensinde, men 
Blaire er fast besluttet på at 
kunne klare sig selv.

Hilton, L. S.
Domina 
Rosinante, 2017. 350 s
Judith har klaret den. Hun 
lever nu som gallerist 
Elisabeth Teerlinc, og ingen 
kender til hendes skjulte 
fortid - tror hun. Men en dag 
bliver hun kontaktet af den 
mystiske kunstsamler mr. 
Yermolov.

Kleypas, Lisa
Forfør mig ved solopgang
Pretty Ink, 2016. 348 s
Hathaway, 2
Winnifred Hathaway har elsket 
Kev Merripen hele sit liv. Men 
Winnifred er adelig og Kev har 
sigøjnerblod i årene. Deres 

undertrykte følelser truer med 
at splitte hele den store, livs-
glade adelige familie.

Spænding

Arlidge, Matthew
Okker gokker
Jentas, 2017. - 344 sider
En Helen Grace krimi

Helen Grace står i spidsen for 
et hold af politibetjente som 
får færten af en seriemorder 
og selvom hun har brugt det 
meste af sin flotte karriere 
på at forberede sig på netop 
dette øjeblik så er intet hvad 
det ser ud til.

Bauer, Belinda
De smukke døde 
Jentas, 2017. 346 s
En seriemorder hærger 
Londons gader og kriminalre-
porteren Eve Singer kommer 
for tæt på ham og forsøger at 
hjælpe politiet i jagten på mor-
deren.  Eves far bliver mere 
og mere syg og det, sammen 
med sagen, sætter hele hen-
des liv i en presset situation.

Bell, Darcey
En lille tjeneste
Gad, 2017. 355 s
Bloggeren Stephanie passer 
veninden Emilys søn et par 
timer en eftermiddag. Men 
Emily kommer aldrig for at 
hente ham - og Stephanie 
begynder at tro der er sket en 
forbrydelse.

Bryndza, Robert
Pigen i isen
Politiken, 2017. 381 s
En ung kvinde fra overklas-
sen findes myrdet i London. 
Familien vil helst dysse sagen 
ned, men politikommissær 
Erika Foster vil ikke lade sig 
kue og går sine egne veje i 
opklaringsarbejdet.

Child, Lee
Rent personligt
Jentas, 2017. 398 s
En Jack Reacher-thriller

Jack Reacher skal sammen 
med den unge CIA-agent 
Casey Nice finde frem til hvil-
ken snigeskytte, der prøvede 
at dræbe den franske præsi-
dent. For Reacher bliver det 
rent personligt, da han har en 
fortid med en af de potentielle 
gerningsmænd.

Crouch, Blake
Dark matter 
Gyldendal, 2017. 390 s
Science fiction. 
Fysikprofessoren Jason 
Dessen kidnappes en aften, og 
da han vågner, opdager han, 
at han ikke kun befinder sig i 
en verden, han ikke kender. 
Der er mange andre verdener, 
der ligner hinanden, men kun 
i en af dem vil han føle sig 
hjemme. I skarp konkurrence 
med andre udgaver af sig 
selv starter han jagten på sit 
sande liv.
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Hawkins, Paula
Det dybe vand
Gyldendal, 2017. 439 s
Jules' søster er sprunget i 
floden, men kan det virkelig 
være selvmord? Der er mange 
ulykkelige hemmeligheder i 
den lille by ved floden, og på 
dramatisk vis kommer nogle af 
dem for en dag.

Hayes, Terry
Jeg er pilgrim
Politiken, 2017. 797 s
En uhyggelig mordsag fører en 
tidligere topagent på sporet af 
en terrorist, Saraceneren, som 
planlægger at gennemføre et 
omfattende og ustoppeligt 
biologisk angreb på USA.

Le Carré, John
Spioners arv
Rosinante, 2016. 292 s
Den tidligere efterretningsof-
ficer Peter Guillam, der har 
været kollega med George 
Smiley, har trukket sig tilbage, 
men kaldes til London, da 
efterkommerne af ofrene for 
en hemmelig operation kræ-
ver hævn.

Montes, Raphael
Perfekte dage 
Gyldendal, 2017. 285 s
Teo ved alt om kvindekrop-
pen, men kun de døde fra dis-
sektionslokalet. Da han forel-
sker sig i den livlige og rigtigt 
levende Clarice, handler han 
resolut og bortfører hende i 
bedøvet tilstand.  Han vil ska-
be perfekte dage for dem.

Russell, Craig
Altonas genfærd 
Hovedland, 2017. 373 s
Politikommisær Jan Fabel bli-
ver nødt til at genbesøge en 
femten år gammel mordsag, 
hans første, da liget af Monika 
Krone dukker op.

Wilson, Andrew 
Talent for mord  
- den mystiske mrs. Christie

Gad, 2017. 373 s
Agatha Christie forsvinder i 
vinteren 1926 og bogen tager 
udgangspunkt i dette og få 
virkelige kendsgerninger. I 
bogen bliver Christie presset 
til at forsvinde og begå et 
mord selv.

Dansk spænding

Egholm, Elsebeth
Jeg finder dig altid
Politiken, 2017. 423 s
Den århusianske læge Rina er 
klatrer og udsmykker i hem-
melighed høje bygninger om 
natten. En ung klatrer bliver 
dræbt og Rina overfaldet, men 
for at bevare sin anonymitet 
kontakter hun ikke politiet.  

Pludselig er Rina en brik i et 
livsfarligt spil.

Hardervig, Bent
Høg over høg  
på Skagen Badehotel

mellemgaard, 2017. 184 s
Året er 1916 og det er sommer 
i Skagen. På Skagen Badehotel 
er der travlt, og en aften 
myrdes én af gæsterne. Har 
mordet relation til et forestå-
ende hemmeligt fredsmøde i 
byen, og ikke mindst; hvem er 
morderen?

Staffeldt, Nina von
Den sorte engel
Milik, 2017. 315 s
På en drivende canadisk 
fiskekutter findes en myrdet 
mand og i lasten findes isbjør-
neskind og narhvalstænder. 
Greenpeace går ind i sagen, 
og kommunikationskonsulent 
Sika Haslund.
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Thomassen, Lars
Han kender det som er i mørket
Månen, 2017. 565 s
En lille pige forsvinder sporløst 
i den sydfynske idyl, men hun 
er kun den første af flere fra 
samme familie der pludselig 
er væk uden at efterlade sig 
spor. En slægtning til ofrene 
og en pensioneret drabsefter-
forsker beslutter sig for at se,  
om de kan løse mysteriet, men 
snart sker der også underlige 
og uforklarlige begivenheder i 
deres liv.

Nordisk spænding 

Jansson, Anna
Først når giveren er død 
People'sPress, 2017. 334 s
På Gotland har kriminalinspek-
tør Maria Wern travlt med en 
sag om mordbrand og yderli-

gere to drab. Hvorfor sker der 
pludselig så voldsomme ting i 
et lille samfund,  hvor alle ken-
der alle og har gjort det altid?

Sten, Viveca
Stille nu 
People'sPress, 2017. 401 s
En sommermorgen driver liget 
af en druknet mand i land på 
den lille svenske skærgårdsø 
Sandhamn, og en uge senere 
findes hans kusine myrdet. 
Kriminalinspektør Thomas 
Andreasson efterforsker 
sagen og får uventet hjælp af 
sin barndomsveninde Nora 
Linde,  der med sin familie hol-
der ferie på øen og slås med 
ægteskabelige problemer.

Tegneserier

Alice, Alex
Siegfried
Zoom, 2017. 69 s
Siegfried vokser op hos sme-
den Mime, som har sine egne 
planer med den forældreløse 
dreng. Siegfried nyder livet i 
skovene sammen med de vilde 
ulve, men alligevel savner han 
sine artsfæller.

Di Sano
Lake Wakanala
Zoom, 2017. 48 s
Mange fra Rubines tidligere 
skoleklasse bliver myrdet, 
og hun vil finde ud af hvor-
for. Hvad foregår der? 
Hemmeligheden der ligger 
bag er kæmpestor, og svær at 
finde rundt i.

Pandolfo, Anne-Caroline
Løvinden 
Fahrenheit, 2017. 189 s
Karen Blixen (1885-1962) er en 
kvinde forud for sin tid og for 
stor til sit land. Sammen med 
syv usædvanlige ledsagere, 
der tager skikkelse af blandt 
andre storken,  djævlen, 
Nietzsche og Shakespeare bli-
ver Karen Blixens historie fra 
vugge til grav fortalt.

Biografier  
& erindringer

99.4 Bastian, Peter
Bastian, Peter
Altid allerede elsket 
Gyldendal, 2017. 163 s
En uge før sin død fortæller 
Peter Bastian (f. 1943) i en sam-
tale med Tor Nørretranders om 
at finde fred med sig selv ved 

at acceptere den man er. Det 
har Bastian opnået gennem 
kristendommen efter at have 
tilbragt mange år med medita-
tion og askese. Samtalen kom-
mer også omkring kærlighed, 
musik og livet som sådan.

99.4 Dieu, Klet Thi
Klet 
Kahrius, 2016. 114 s
Klet Thi Dieu, der ankom til 
Danmark som Beckerbarn 
i 1975 i forbindelse med 
Sydvietnams sammenbrud, 
beretter om at være barn i 
S-Teng stammen i Vietnam, om 
at flygte fra sit hjemland,  og 
om mødet med Danmark og 
en anden kultur.
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99.4 Knausgård, Karl Ove
Så tæt på livet som muligt 
Bergen, 2017. 286 s
13 artikler der behandler 
forskellige aspekter af den 
norske forfatter Karl Ove 
Knausgårds (f. 1968) Min 
kamp.

99.4 Leth, Jørgen 
Leth, Jørgen
Men jeg er her jo
Gyldendal, 2017. 122 s
Skribenten og filminstruktøren 
Jørgen Leth (f. 1937) obser-
verer og funderer over sit liv, 
kvinderne, rejserne, forholdet 
til skriften, tiden og døden.

99.4 Nauntofte, Jens
Nauntofte, Jens
Minefelter 
Politiken, 2017. 333 s
Udenrigsreporteren Jens 
Nauntoftes (1938-2017) 
personlige liv. Igennem sin 
mangeårige karriere har 
han rapporteret fra krige 
og andre begivenheder 
over det meste af verden 
herunder Vietnamkrigen, 
konflikten i Israel/Palæstina 
og Berlinmurens fald, og han 
har interviewet personer som 
Gaddafi og Arafa.

99.4 Normann Jørgensen, Lars
Normann Jørgensen, Lars
Uden vold og magt 
Gyldendal, 2017. 260 s
Tidligere generalsekretær 
i Amnesty, Lars Normann 
Jørgensen (f. 1952), fortæller 
om de mange rejser rundt 
om i verden, krænkelsen 
af menneskerettighederne 
og Amnestys arbejde for at 
bekæmpe disse.

99.4 Sand-Jensen, Kaj
Sand-Jensen, Kaj
Mit liv med bondelandets natur 
Gyldendal, 2017. 291 s
Professor Kaj Sand-Jensen (f. 
1950) fortæller om sin karriere 
som forsker, sit liv som natur-
elsker og om de fascinerende 
dyr og planter han er stødt på 
i tidens løb.

Fra virkelighedens 
verden

99.4 Bradford, Mark
Bradford, Mark
Mark, er du ok? 
Udfordringen, 2016. 126 s
Forfatterens (f. 1967) person-
lige beretning om at være 
psykisk syg og finde svar og 
helbredelse gennem den 
kristne tro.

99.4 Petersen, Trine
Petersen, Trine
Længslernes fængsel
mellemgaard, 2017. 94 s
Om dagligdagen på en luk-
ket institution som psykisk 
syg med behandlingsdomme. 
Trine Petersen taler (f. 1975) 
fortæller om sine følelser og 
forhåbninger om et bedre 
liv, og også om nederlag og 
ydmygelser som psykiatrisk 
patient.

99.4 Réa, Rashani
Réa, Rashani
Sangen i sorgen
Visdomsbøgerne, 2017. 185 s
Forfatteren fortæller om sin 
opvækst i Californien, hvor 
sorgen første gang rammer 
familien med broderens død, 

og om sit senere liv, hvor hun 
finder vej ud af sorg og livskri-
se gennem digtning og kunst.

Samfund & politik

07.01
Fake news 
Gyldendal, 2017. 175 s
Om hvordan opmærksom-
hedsøkonomien hos politikere, 
i medierne og blandt borgere 
kan føre til et postfaktuelt 
demokrati, i hvilket fake news 
erstatter kendsgerninger som 
grundlag for politisk debat og 
lovgivning.
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30.12
Willerslev, Rane
Tænk vildt 
People'sPress, 2017. 155 s
Debatbog med budskab om at 
droppe korrekthedskulturen, 
der gennemsyrer alt, og som 
"blokerer for enhver original 
tankevirksomhed". Et solidt 
indspark til debatten om krea-
tivitet, uddannelseskrav og 
det dræbende ræs på gode 
karakterer, som "tidsånden" 
påstår fører til de "rigtige" 
uddannelse og de "rigtige" 
jobs.

30.13
Cekic, Özlem
Hvorfor hader han dig, mor?
Gyldendal, 2017. 263 s
Debattøren Özlem Cekic er 
bekymret for at frygt og had 

mellem befolkningsgrupper 
vokser i takt med øget ter-
ror, krig og indvandring. Hun 
undersøger hvor vreden,  fru-
strationen og hadet kommer 
fra. Om samtale kan nedbryde 
fordomme og skabe forståelse 
mellem mennesker, og om 
samtale kan ændre holdnin-
ger.

32.1
Jensen, Carsten
Velfærd
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 
60 s

Tænkepauser, 50

Professor Carsten Jensen 
argumenterer i sin  bog for, at 
vi bør tale om en hel ny versi-
on af velfærdssamfundet, som 
lige nu er i dynamisk udvikling.

Job & ledelse

33.11
Schmidt, Palle
Solo 
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 
295 s

Gode råd til hvordan man kan 
gøre sit selvstændige kunstne-
riske virke til en levevej.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.17
Du kan flyve 
Muusmann, 2017. 160 s
Vejledning i og praktisk hjælp 
til at håndtere flyskræk, 
bl.a. ved hjælp af viden om 
flysikkerhed, stategier til 
håndtering af angst, visualise-
ringsøvelser, adfærdsterapi og 
mindfullness.

15.2
Nybo, Sebastian
Kunsten at sige nej
FADL, 2017. 207 s
Få værktøjerne til at lære at 
sige nej. Forfatteren opererer 
med 4 nej'er: det kompetente, 
det kærlige, det forunderlige 
og det resolutte nej.

61.36
Holm, Mette
Det du siger er du selv 
Muusmann, 2017. 134 s
Om hvordan man accepterer 
og forliger sig med de menne-
skelige træk (kaldet skyggesi-
der) man normalt ikke vil være 
ved, og derigennem opnår et 
bedre liv.

Mest for kvinder

30.1726
Høiby, Linea
Det de tænker 
Byens, 2017. 119 s
Tekst- og fotobog som portræt-
terer 50 almindelige kvinder set 
bagfra og giver et indblik i deres 
tanker om køn, kvindelighed og 
rolle i samfundet.

30.177
Venus
Gyldendal, 2017. 409 s
En række kvinder i alderen 
17-35 år fortæller om hvad de 
kan lide og ikke lide seksuelt, 
om de første og senere seksu-
elle erfaringer, om kropsopfat-
telse og syn på seksualitet,  
og om vejen til at finde ud af 
hvem de selv er som kvinder 
og som seksuelle væsener.
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Børn & forældre

13.43
Udviklingsbilleder 
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 
79 s

Præsentation i punktform af 
børns udvikling gennem de 
første ti år, herunder blandt 
andet barnets erkendelse, 
sprog, motorik og sociale 
kompetencer.

61.263
Sund, glad og gravid 
Aronsen, 2017. 238 s
Vejledning til gravide og 
kvinder, der ønsker at blive 
gravide, om hvordan kost, 
tankemønstre og omgivelser 
påvirker graviditeten samt 
moderen og barnets sundhed.

61.645
Knudsen, Ann-Elisabeth
Diagnose eller opdragelse? 
Gyldendal, 2017. 235 s
Bogen gennemgår, hvad der 
kendetegner børn med ADHD, 
autisme og præmature børn, 
og sammenholder det med 
børns normale udvikling. 
På den måde kan forældre, 
pædagoger og lærere få bedre 
forudsætninger for at afgøre, 

hvornår der skal stilles en 
diagnose, og hvornår der skal 
opdrages.

76.9
Lemire, Sabine
Weekend 
Gyldendal, 2017. 153 s
Ideer til kreative aktiviteter 
i flere sværhedsgrader for 
forældre og deres børn, f.eks: 
hjemmelavede kaninbure, per-
lecollager, fly af æggebakker, 
spil, julepynt, foldetegninger 
og meget mere.

Rejser & oplevelser

47.1
Fuchs, Thomas
111 steder i Amsterdam  
som du skal se

Frydenlund, 2017. 230 s
Rejseguide med 111 ideer til 

skæve og usædvanlige steder 
at besøge i Amsterdam.

48.237
Holst, Tore E. H. Mukherjee
Turen går til Sri Lanka
Politiken, 2017. 132 s
Bogen dækker hele Sri Lanka 
fra de tamilske områder i 
nord, over bjergene, til stran-
dene i syd.

48.46
Kurt-Nielsen, Jesper
Olufsens sidste rejse 
Gyldendal, 2017. 287 s
Beretningen om den opdagel-
sesrejsende Ole Olufsen (1865-
1929) og hans sidste rejse til 
Vestafrika i 1927-28.

75.7408
Saxgren, Henrik
Ultima Thule
Gyldendal, 2017. 183 s
Fotografier af grønlandsk 
natur og fangere taget på 
syv rejser i perioden april 
2014 til september 2016 i 
Nordvestgrønland.

81
Tschemerinsky, Kathrine
Turen går til bøgernes verden
Politiken, 2017. 132 s
Omtaler af skønlitteratur og 
rejsebeskrivelser fra bl.a Paul 
Austers New York og Orhan 
Pamuks Istanbul, for at opleve 
destinationen gennem bøger, 
der udspiller sig netop dér, 
hvor man befinder sig.

Danmark rundt

46
Den danske klosterrute
Eksistensen, 2017
Bind 8: Lolland-Falster

En turist- og pilgrimsvandre-
rute gennem Danmark med 
fokus på kirker, kunst, historie 
og natur. Med rutebeskrivel-
ser, kort og fortegnelser over 
overnatnings-, spise- og ind-
købssteder.
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46
På tur i Danmarks historie
Gad, 2017. 222 s
Oplev Danmarks historie gen-
nem 47 forslag til cykel- og 
vandreture, hvor man kommer 
rundt i landet og møder sten-
dysser, gravhøje, købstæder, 
slotte, kirker, stenalderboplad-
ser, industrianløb m.m.

46
Vorre, Christina
Forladt 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 230 s
Underfundige historier om 
de tidligere beboere på tyve 
danske småøer, der nu alle er 
forladt, og om hvordan nogle 
af øerne nu har fået nyt liv.

46.4 Skagen
Nørbak, Britt
På toppen i Skagen
Frydenlund, 2017. 152 s
Guidebog med tips til at ople-
ve Skagens, Danmarks nord-
ligst beliggende by, kendte og 
mindre kendte seværdigheder.

50.264 Bornholm
Sillehoved, Søren P.
Bornholms skjulte naturperler
William Dam, 2017. 192 s
Beskrivelse af 45 udvalgte 
ukendte lokaliteter på Born-
holm. Hver lokalitet beskrives 
med anvisninger på, hvordan 
man finder frem til stedet, 
samt en gennemgang af sær-
lige naturforhold, historie, kul-
turhistorie, flora og fauna.

Hus & have

57.82
Orkidéer i Europa 
Gyldendal, 2017. 205 s
Om de ca. 130 orkidéarter for-
delt på 33 slægter der findes 
i Europa. De enkelte slægter 
præsenteres med bl.a. kende-
tegn, udbredelse og illustra-
tioner.

63
Egelund, Bo
Den selvforsynende familie
Koustrup, 2017. 204 s
Nær Svendborg bor familien 
Egelund/Vermehren, der "gør 
det selv" - dyrker haven og 
holder husdyr, så de er 75% 
selvforsynende.

63.5
Kvist, Dorthe
Sådan skaber du rum i din have
Koustrup, 2017. 209 s
Ideer og anvisninger til hvor-
dan du skaber forskellige 
rum i din have, f.eks. rum til 
spisning, rum til sport, rum til 
afslapning og rum til blomster.

Mad & opskrifter  

64.1
Albeck, Marianne
Rigtige mænd - det nye hold
DR, Lindhardt og Ringhof, 2017. 
174 s

Krabbe, Thomas, Julle, 
Rasmus og Flemming fra det 
nye hold på DR1 programmet 
"Rigtige mænd" udfordrer sig 
selv og andre mænd ved at 
skabe opskrifter hovedsage-
ligt med fisk.

64.1
Billedkogebogen - trin for trin
Trykværket, 2017. 257 s
37 opskrifter fortalt i billeder 
med en kort ledsagende tekst, 
hvordan man tilberede forskel-
lige almindelige og lette ret-
ter. Henvender især sig til ord-
blinde samt mennesker med 
særlige behov pga.  kognitive 
vanskeligheder som fx hjerne-
skade, udviklingshæmning og 
demens.
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64.12
Sommer, Mia
Veganske fristelser
Mia Sommer, 2017. 265 s
Vegansk dessert- og kagebog 
med 98 opskrifter uden brug 
af mælk og æg.

64.13
Grayston, Helena
Syltedronningen  
Koustrup, 2017. 171 s
Moderne syltning til alle mål-
tider.

64.14
Lyngstad, Julianne
Low FODMAP kogebogen 
Legind, 2017. 155 s
77 opskrifter og en 6 ugers 
kostplan på grundlag af Low 
FODMAP diæten, som går ud på 
at begrænse indtaget af bestem-
te kulhydrater over en periode.

64.14
Nymand, Kaja
Sunde madpakker
Lindhardt og Ringhof, 2017. 135 s
Forslag til madpakkeløsninger. 
Blandt andet basisopskrifter 
på brød, forslag til pålæg og 
små retter til madkassen samt 
ideer til indpakning.

64.15
Olsson, Nina
Bowls  
Lindhardt og Ringhof, 2017. 192 s
90 skåle fyldt med vegetarisk 
næring og nydelse.

64.17
Bruton, Kathryn
Slanke salater 
Legind, 2017. 160 s
80 salater med masser af 
smag og mindre end 300 
kalorier.

64.17
Larsen, Steen 
Verdens bedste hotdogs
Muusmann, 2017. 177 s
Bogen viser nogle af de man-
ge kombinationer - også flere 
vegetar-hotdogs. 

Ernæring & sundhed

61.23
Mayer, Emeran
Sund mave - klart sind 
Borgen, 2017. 291 s
Om samspillet mellem vores 
hjerne og vores tarme. Den 
nyeste forskning på området 
kombineret med en række 
cases og praktiske informatio-
ner til, hvordan vi ved at spise 
rigtigt og ændre livsstil, kan 
rette op på mange ubalancer 
mellem krop og sind og der-
ved opnå større velvære og 
bedre helbred.

64.1
Supersunde superfoods
Politiken, 2017. 332 s
Med udgangspunkt i de 
nordiske råvarer formidles 
viden om forskellige råvarers 
betydning for sundheden på 

mikroernæringsnivea. Med 
råd om specielle områder som 
inflammation, vægt, stofskifte, 
blodsukker og hjerte-kar-syg-
domme. Med 60 opskrifter.

64.14
Frk. Skrumps  
grønne middagsretter 

Politiken, 2017. 219 s
Fokus på madretter med 
fjerkræ og fisk og vegetariske 
opskrifter, der hjælper til at 
holde et stabilt blodsukker 
og mindske sukkertrangen. 
Desuden forslag til en 4 ugers 
madplan.

64.14
Lillegaard Petersen, Charlotte
Superkost til hjernerystelser 
Muusmann, 2017. 129 s
Vejledning i kostens betydning 
efter en hjernerystelse. Med 
opskrifter på mad, der er 
hjernevenlig, dæmper inflam-
mation, giver et stabilt blod-
sukker og dæmper skadelige 
frie radikaler.
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64.17
Gurkemeje 
Muusmann, 2017. 127 s
Den kraftfulde knold med anti-
inflammatorisk styrke.

Sy & strik

64.64
Campochiaro, Cecelia
Strik i sekvenser 
Turbine, 2017. 387 s
Om teknikken at strikke i 
sekvenser ved at strikke den 
samme sekvens masker igen 
og igen. Med mønstre og 
opskrifter på accessories.

64.64
Danscher, Dorthe Møller
Seks skønne sweatre
Dorthe Møller Danscher, 2016. 
28 s

Seks opskrifter på sweatre, 
der alle har en utraditionel 
opstart. De starter midt på 
forstykket, langs sidesøm-
men, på skulderen eller i det 
ene hjørne. Det er uldtrøjer i 
afdæmpede naturfarver, der 
afprøver forskellige strikke-
teknikker, f.eks. gobelinstrik, 
dominostrik, vendestrik og 
vævestrik.

64.64
Fredens, Sys
Vinterbørn
Klematis, 2017. 48 s
14 strikkeopskrifter til børn 
mellem 4 og 12 år.

64.64
Isager, Helga
Amimono - the artisan
Isager, 2017. 80 s
Strikkeopskrifter på 10 designs 
af bl.a. bluser, jakker og car-
digans.

64.64
Isager, Marianne
ÅLJ
Isager, 2017. 144 s
Strikkeopskrifter i nordisk stil 
af eller inspireret af tekstil-
kunsthåndværker Åse Lund 
Jensen (1920-1977). Samt kort 
om Åse Lund Jensen og dansk 
strikning.

64.64
Klindt, Louise
Jacquardstrik
Turbine, 2017. 96 s
Bog om teknikken jaquard-
strik.

64.65
Hansen, Maja
Herlige hæklede dyr
Klematis, 2017. 46 s
Hækleopskrifter på alt fra 
søpapegøjer til små hunde i et 
design der passer til små børn, 
samt vejledning i hækleteknik-
ker og materialevalg.

64.65
Koert, Maaike van
9 måneders hækling 
Turbine, 2017. 128 s
Hækleopskrifter på praktiske 
ting til baby, bl.a. bletaske, 
sovepose, kurve og forskellige 
tøj-designs.

64.66
Andersen, Bettina
Broderi på broderi 
Brodøsens, 2017. 96 s
Inspirere til broderier med 
udgangspunkt i genbrug af 
gamle tekstiler såsom strik-
sweatre, stramaj, jeans, nylon-

strømper m.m. Med teknikker 
til både hånd- og maskinbro-
deri.

79.32
Bjørn Knudsen, Josefine
Hæklede vilde dyr 
Klematis, 2017. 47 s
Hækleopskrifter på vilde kram-
me- eller pyntedyr. Indeholder 
opskrifter på 16 dyr, der alle 
hækles ud fra samme grund-
krop og bagefter udstyres 
med forskellige detaljer.  Flere 
landes dyreliv er repræsente-
ret med bl.a. tiger, dromedar, 
vortesvin, flodhest, ulv, panda 
og elefant. Med vejledning i 
hækleteknikker og materia-
levalg.

79.32
Danger, Rebecca
Strik superhelte! 
DreamLitt, 2017. 96 s
12 dyr - maskerede, kappe-
klædte & klar til action.
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Hobby & fritid

39.5
Noire, Lou
Polterabend - for kvinder
Pretty Page, 2017. 67 s
Inspiration til at arrangere en 
polterabend, med over 70 for-
slag til aktiviteter, der sætter 
bruden i centrum.

64.7
Den lille bog om din økonomi
Akademisk Forlag, 2017. 155 s
Gode råd og tips til hvordan 
man på baggrund af selvind-
sigt opbygger en velfunge-
rende privatøkonomi med god 
sammenhæng mellem indtæg-
ter og forbrug.

66.62
Meedom, Sofie
Plantefarver
Vingefang, 2017. 175 s
Introduktion til 32 planter som 
er gode til farvning og hvilke 
farver de giver garnet, samt 
hvornår på sæsonen planterne 
kan findes. Om arbejdsplads, 
vand og garntyper og om klar-
gøring, bejdsning og farvning.

74.01
Kjelsmark, Christina
Lad det blomstre 
Cikuna, 2017. 200 s
Forfatteren har gennem et åt 
fulgt blomsternes udvikling i 
sin egen have og udviklet en 
række teknikker til tegning og 
maling af disse.

74.01
Schimmell, Conni
Akvarel under åben himmel – 
blomster

L. Stender e-books, 2017. 42 s
Om at male akvareller af 
forskellige blomster, med 
gennemgang af akvarelfarver 
samt vejledning til valg af bl.a. 
materialer og udstyr.

79.982
Ulnits, Steen
Medefiskerens grundbog
Turbine, 2017. 166 s
Grundbog i medefiskeri.

Sport

79.66
Voigt, Jens
Shut up, legs! 
Turbine, 2017. 243 s
Jens Voigts (f. 1971) professio-
nelle cykelkarriere stoppede, 
da han i september 2014 satte 
timerekord på bane i en alder 
af 43. Den solide arbejdsmand 
og publikumsyndling fortæller 
om sin barndom i DDR og sin 
cykelkarriere,  der bl.a. ind-
befattede 17 Tour de France-
deltagelser.

79.71
Mohr Boisen, Christian
Triumfen 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 364 s
25-års jubilæumsbog om 
tiden op til, under og efter 
EM-triumfen i fodbold i juni 
1992.

79.75
Nørgaard, Malte L.
Bundesdanskere 
Byens, 2017. 205 s
Anekdoter, fortællinger og 
røverhistorer fra danske hånd-
boldspilleres op- og nedture i 
den tyske Bundesliga.

79.86
Nielsen, Christina
At turde drømme om Le Mans
Lubilu, eksp. Dafolo, 2017. 245 s
Racerkøreren Christina Nielsen 
(f. 1992) fortæller om sin kar-
riere. Om nederlag og sejre, 
om at kæmpe mod andres for-
domme som ung kvinde i en 
mandeverden og at realisere 
drømmen om at deltage i ver-
dens største motorløb på Le 
Mans - som den første danske 
kvinde.
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99.4
Berendt, Lars
En del af det største
Lindhardt og Ringhof, 2017. 367 s
Lars Berendt var kom-
munikationschef i Dansk 
Boldspil-Union fra 1991 til 
2014, og kommer omkring 
alle de store sager i perio-
den. Fra højdepunkter som 
EM-triumfen i 1992 til nedture 
som EM-kvalifikationskampen 
i 2007 mod Sverige,  hvor en 
baneløber angreb dommeren 
og Danmark blev taberdømt.

Krop & behandling

61.28
Nordengen, Kaja
Hjernen er stjernen 
Rosinante, 2017. 240 s
Om hjernens opbygning, 
karakteristika og historie 

fra de tidlige tider til i dag. 
Hjernens vigtigste elementer, 
myter og facts, fx personlig-
heden, følelser, intelligens og 
afhængighed gennemgås.

61.31
Deichmann, Malou
Stærk ryg på 10 min.
Gyldendal, 2017. 185 s
Om hvordan man med kun ti 
minutters daglig træning kan 
få en stærk og sund ryg, bl.a. 
om grundkroppen, krop og 
holdning, mærk din kropshold-
ning, kernen, balancen og 
grounding.

61.549
Dispenza, Joe
Placeboeffekten 
Borgen, 2017. 410 s
Personlig beretning om hvor-
dan forfatteren (f. 1962) hel-

bredte sin brækkede rygsøjle 
med intensiv meditation. Med 
eksempler fra forskning og 
virkelige begivenheder påvises 
desuden hvordan tanker og 
tro kan ændre kroppens fysi-
ske tilstand.

61.64
Pallisgaard, Karen
Hverdagsyoga for god søvn
Rosinante, 2017. 123 s
Fokus på betydningen af god 
søvn, og hvad man helt lav-
praktisk kan gøre for at sove 
bedre ved hjælp af en række 
elementære yogaøvelser.

79.59
Aagaard, Marina
Senior fitness 
Aagaard, 2017. 358 s
Motiverende og målrettet 
motion for hjerne og krop.

Kunst & musik

70.86
Friborg, Flemming
Tour de force 
Ny Carlsberg Glyptotek, 2017. 200 s
Forfatter og direktør for Ny 
Carlsberg Glyptotek (2002-
2017) præsenterer 26 person-
lige favoritter blandt museets 
værker.

70.86
Sheridan, Michael
Louisiana - arkitektur  
og landskab

Louisiana, 2017. 368 s
Historien om hvordan 
Louisiana blev til det kunstmu-
seum det er i dag med fokus 
på museets fysiske historie - 
bygningerne, indretningen og 
parken.

72
Jansson, Tove
Kunst, kærlighed & 
Mumitrolde

Förlaget, 2017. 145 s
Præsentation af den finlands-
svenske forfatter og kunstner 
Tove Janssons (1914-2001) 
malerier, illustrationer, 
tegneserier og værker med 
Mumitroldene.
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72 Larsen, Johannes
Larsen, Johannes
Fugle på træk  
gennem kunst og lyrik

Faaborg Museum, 2017. 66 s
Præsentation af den danske 
billedkunstner Johannes 
Larsens (f. 1867) arbejde 
med fuglen som motiv gen-
nem hans bidrag til Steen 
Steensen Blichers digtsamling 
Trækfuglene (1838) og udvalg-
te akvareller og malerier.  
Hvert billede parret med træk-
fugle-digte af Steen Steensen 
Blicher og 9 moderne digteres 
genfortolkning af Blichers dig-
te. Blandt andre Klaus Rifbjerg 
og Rasmus Halling.

99.4 Adele
Smith, Sean
Adele
HarperCollins Nordic, 2017. 301 s
Om britiske Adeles (f. 1988) 
liv og karriere. Hun bliver som 
14-årig optaget på talentsko-
len BRIT School og består 
sangprøven med udmærkelse. 
Snart begynder hun at skrive 
egne sange, debuterer med 
sit første album som 19-årig, 
vinder priser og opnår interna-
tional stjernestatus.

99.4 Bindesbøll, Thorvald
Gelfer-Jørgensen, Mirjam
Thorvald Bindesbøll 
Arkitektens Forlag, 2017. 376 s
Belyser den danske arkitekt 
og kunsthåndværker Thorvald 
Bindesbølls (1846-1908) 
arbejde. Bindesbøll står bag så 
forskellige ting som fiskepak-
huse i Skagen og Carlsbergs 
og DBU's logoer.  Med biogra-
fiske detaljer og strømninger 
i Bindesbølls samtid, om 
bygningskunst og ornamentik 
samt om Bindesbølls samar-
bejde med andre kunstnere og 
håndværkere.

99.4 Jorn, Asger
Morell, Lars
Asger Jorn i Colombes-Paris
Asger J's Venner, 2017. 62 s
Om Asger Jorn (1914-1973), 
hans arbejde, værker og til-
knytning til Pariser-forstaden 
Colombes der endte med at 
blive hans sidste opholdssted.

99.4 Kirkeby, Per
Steffensen, Erik
At trække en streg 
Gyldendal, 2017. 460 s
Fortællingen om Per Kirkeby 
(f. 1938) som menneske og 
kunstner, fra opvæksten i 

Københavns nordvest-kvarter 
til hans internationale stjerne-
status som billedkunstner.

Historie

95.2
Hjardar, Kim
Vikingernes liv og færden 
Turbine, 2017. 157 s
Beskrivelse af, hvem vikinger-
ne var. Vikingernes samfund 
beskrives som militaristisk, 
men der gives også et indblik 
i vikingernes hverdagsliv, 
religiøse tilhørsforhold og fri-
tidsaktiviteter i form af teater, 
musik og spil. Gennemgang af 
det klasseopdelte samfund, 
bosættelserne, plyndringerne 
og vikingernes forskellige han-
delsruter.

95.36
Jacobsen, Alf R.
Kongens valg 
Gyldendal, 2017. 302 s
Om det tyske angreb på 
Norge d. 9. april 1940, den 
norske kong Haakon VIIs nej til 
de tyske krav og den efterføl-
gende flugt.

96.72
Farbøl, Rosanna
Koldkrigere, medløbere og 
røde lejesvende 

Gad, 2017. 303 s
Skildring af, hvordan Den 
Kolde Krig efter Berlinmurens 
fald har levet videre som kam-
plads i den offentlige debat i 
Danmark. Hvordan debattører, 
medier, politikere og histori-
kere bruger fortællingen om 
Den Kolde Krig både politisk 
og historisk.
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98.217
Hansted, Morten
Danske eventyr i Iran
Gyldendal, 2017. 263 s
En fortælling om Iran gennem 
de danskere, der i tidernes løb 
er rejst til landet for at prøve 
lykken.

99.4 Frank, Niklas
Frank, Niklas
Faderen 
Silkefyret, 2017. 343 s
Metamorphorsis-serien, 4

Hans Frank (1900-1946) var 
generalguvenør i det besatte 
Polen under 2. verdenskrig og 
medansvarlig for mordene på 
hundredtusindvis af polakker. 
I 1946 blev han dømt til døden 
i Nürnbergprocessen. Hans 
søn sætter ham her for en per-
sonlig Nürnbergproces, hvor 
han selv er anklager, dommer 
og bøddel.

Apple & windows

19.6393
Peulicke Larsen, Louise
Få mere ud af Instagram
Libris, 2017. 95 s
Del dine øjeblikke, brug 
Instagram kommercielt, til 
begyndere og let øvede.

19.657
Frost, Christian
App revolutionen
Lubilu, 2017. 367 s
For alle der ønsker et nærme-
re kendskab til app-udvikling.

FILM

Nordiske film 

Kongens valg
Mis. Label, 2017. DVD
I april 1940 gør tyske krigs-
skibe klar til at angribe Norge, 
men angrebet slås tilbage. Det 
vil tyskerne ikke finde sig i og 
regeringen og kongehuset får 
et ultimatum:  fuld overgivelse 
eller krig. Det får Kong Haakon 
VII til for alvor at træde i 
karakter.

Mesteren
SF Film, 2017. DVD
Den internationalt kendte 
kunstner Simon Brahes sel-
viscenesatte verden bliver 
torpederet, da hans søn fra 
første ægteskab dukker op og 
viser sig også at være kunst-
ner med gennemslagskraft.  

Forholdet mellem far og søn 
bliver mildest talt anstrengt 
og konkurrencepræget!

Underverden
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2017. DVD

Zaid er læge, hjertespecialist, 
med et godt job. Han har 
en dyr lejlighed, og en gra-
vid kæreste. Under en fest 
opsøges Zaid af sin desperate 
lillebror Yasin, som beder om 
penge.  Zaid afviser Yasin i 
døren. Kort efter findes lille-
bror Yasin død...
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Udenlandske film 

Alletiders kvinder
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2017. DVD

Dorothea bor alene sammen 
med sin teenagesøn, Jamie. I 
huset bor også mekanikeren 
William, punk-kunstneren 
Abbie og så er der den rebel-
ske nabopige Julie. Kort 
sagt - Jamie er omgivet af 
stærke kvinder og Dorothea er 
bekymret for om det vil lykkes 
ham at blive en rigtig mand 
uden et ordentligt mandefor-
billede.

Aquarius
41Shadows, 2017. DVD
Den brasilianske musikkritiker 
Clara overlevede som ung 
brystkræft. Nu er hun 65 år 
gammel, enke og eneste tilba-
geværende beboer i boligkom-
plekset Aquarius, som et bolig-
selskab er ved at opkøbe.  De 
mangler bare at overtale Clara 
til at fraflytte sin lejlighed, og 
da de tager ufine metoder i 
brug, begynder Clara at slå 
fra sig.

Bleed for this
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. DVD

Boksefilm baseret på den 
virkelig historie om mellem-
vægteren Vinny Pazienza (f. 
1962), der i 1990-erne laver 
boksehistoriens mest utrolige 
comeback efter at have bræk-
ket nakken i en bilulykke.

Dengang i maj
41Shadows, 2017. DVD
I maj 1940 bliver Frankrig 
invaderet af nazisterne, og 
tusinder bliver drevet på flugt 
fra deres hjem. Lærerinden 
Suzanne tager sig af en lille 
dreng, der er blevet væk fra 
sin far,  Hans, som er blevet 
arresteret af tyskerne. Da 
Hans bliver frigivet begiver 
han sig ud for at finde sin 
dreng.

Efter kærligheden
Another World Entertainment, 
2017. DVD

Marie og Boris er separerede 
efter 15 års ægteskab, men 
af økonomiske grunde er de 
tvunget til fortsat at bo sam-
men i Maries hus, sammen 
med deres to piger. Marie 
og Boris er uenige om alt og 
pigerne konfronteres dagligt 
med forældrenes skænderier.  
Er der stadig håb for kærlig-
heden?

Fences
Twentieth Century Foc Home 
Entertainment, 2017. DVD

50'ernes Pittsburgh huser Troy 
Maxson og hans familie. Troy 
er aldrig kommet sig over, at 
han på trods af sine evner som 
baseballspiller, aldrig er blevet 
til noget og bitterheden præ-
ger hverdagen med familien.

The founder
Mis. Label, 2017. DVD
Den sande historie om den 
desillusionerede omrejsende 
milkshakemaskinesælger Ray 
Kroc, der var manden bag 
burgerkædens McDonald's 
voldsomme ekspansion i USA i 
1950'erne.

Going in style
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD

Seniorborger Joe Harding er 
for alvor i knibe. Hans gamle 
arbejdsplads udbetaler ikke 
hans pension, og banken truer 
med at overtage hans hus. 
Men et bankrøveri inspirerer 
Joe.  Sammen med to gamle 
venner planlægger han at 
plyndre banken og tage de 
penge, som de mener at have 
ret til!
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Gold
Scanbox, 2016. DVD
En mand forfølger en drøm, 
sælger alt og tager til 
Indonesien for at grave guld. 
Men højt at flyve, dybt at fal-
de. Filmen om Kenny Wells og 
geologen Mike Acosta er inspi-
reret af en virkelig erhvervs-
skandale i 1990'ernes USA.

Hidden figures
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD

Vi følger tre kvindelige afro-
amerikanske matematikere, 
der arbejder for NASA i et 
hengemt kælderlokale, hvor 
de laver udregninger til USA's 
rumkapløb i 1960'erne. For at 
få anerkendelse må de dagligt 
kæmpe mod racediskrimina-
tion og mandschauvinisme.

Imperium
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. DVD

FBI-agent Nate Foster, der 
arbejder med at afdække ter-
rorisme, kommer på sporet 
af højreekstremistiske ter-
rorplaner og udses af sin leder 
til at infiltrere en nynazistisk 
gruppe.

The invisible guest
BLD Media, 2017. DVD
En ung forretningsmand, 
Adrian, vågner op på et hotel-
værelse med blod i ansigtet. 
På badeværelset ligger hans 
elskerinde død, myrdet med 
en stump genstand.  Adrian 
anklages for mordet, men 
hyrer stjerneadvokaten 
Virginia Goodman til at kom-
me til bunds i sagen og de har 
nu en nat før Adrian skal møde 
i retten.

John Wick - chapter 2
Nordisk Film, 2017. DVD
John Wick har fået sin bil tilba-
ge, og tror at han kan trække 
sig helt tilbage fra den brutale 
lejemorderverden, men han 
indhentes af fortiden. Han 
skylder en magtfuld mand en 
tjeneste og i den verden hvor 

John lever bliver han nødt til 
at indfri tjenesten, og det sen-
der ham til Rom.

Kong - Skull Island
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD

En gruppe forskere ønsker 
at udforske en ukendt ø i 
Stillehavet for at kortlægge 
dens ressourcer. Men øen er 
beboet af ældgamle fortids-
væsner blandt andet uhyg-
gelige kæmpemonstre og en 
gigantisk abe,  Kong. Vil det 
lykkes gruppen at slippe væk 
derfra med livet i behold?

La La Land
Nordisk Film, 2017. DVD
Mia er servitrice i Hollywood. 
Ved siden af arbejder hun 
hårdt på at realisere sine skue-
spildrømme. Da hun møder 

pianisten Sebastian, bliver Mia 
ført ind i en helt ny verden af 
jazz,  magi og romantik. De 
elskende inspirerer hinanden 
til at forfølge deres kunstne-
riske ambitioner. Men kan 
kabalen med både kærlighed 
og karriere mon gå op?

Lev om natten
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. DVD

Irske Joe Coughlin begynder 
i det små som kriminel. Først 
nægter Joe at træde ind i den 
"rigtige" gangsterbranche 
men omstændighederne sen-
der ham til Tampa i Florida,  
hvor han for alvor viser sine 
evner som gangster. Men 
Coughlin har et moralsk kom-
pas, og en menneskelighed, 
som bringer ham på kollisions-
kurs med en magtfuld gang-
sterboss.
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Markedets lov
Angel, 2017. DVD
Thierry har mistet sit job 
og kastes brutalt ind i den 
arbejdsløses hårde hverdag, 
hvor møder med jobcentret 
afløses af ligegyldige kurser, 
ubehagelige samtaler med 
banken og generelt mismod. 
Men det lykkes for Thierry 
at få job som sikkerhedsvagt 
i indkøbscenter, men her 
udfordres Thierrys moralske 
kompas.

Manchester by the Sea
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. DVD

Lee Chandler lever med en 
stor sorg et tilbagetrukket 
liv. Da hans bror dør må han 
tage tilbage til fødebyen 
Manchester-by-the-Sea på 
USAs Østkyst for at tage sig 
af sin nu 16-årige nevø Patrick.  
Her konfronteres han med 
sin fortid, men får nyt mod 
gennem forholdet til teenage-
drengen.

Mediterranea
Angel, 2017. DVD
Ayiva og Abas, to gode ven-
ner, tager rejsen fra Burkina 
Faso til Algeriet og videre over 

Libyen før de ankommer som 
bådflygtninge til Italien, hvor 
de slår sig ned i byen Rosarno. 
Her håber de at kunne starte 
på en frisk. Men det er nem-
mere sagt end gjort, både i 
forhold til at få job og til at 
blive accepteret i samfundet.

Operation Avalanche
Another World Entertainment, 
2017. DVD

Mockumentary om månelan-
dingen. Under Den Kolde Krig 
er USA langt bagefter rus-
serne med at få første mand 
på månen. For at vinde kaplø-
bet iscenesætter de to agen-
ter Matt Johnson og Owen 
Williams en falsk månelanding,  
der skal overbeviser tv-seerne 
og russerne om, at USA er de 
første på månen.

Paterson
Scanbox Entertainment, 2017. 
Blu-ray

Paterson er en buschauffør der 
lever et stille og roligt liv sam-
men med sin kone og deres 
hund. Vi følger ham en tilfældig 
uge, hvor han hver dag tager 
på arbejde,  lytter til sin kone 
der konstant er på jagt efter 
nye projekter, lufter hunden 
og drikker en øl på den samme 
bar. Desuden skriver Paterson 
små digte i sin notesbog.

Sameblod
Another World Entertainment, 
2017. DVD

Filmen følger en same-piges 
skæbne fra racisme og racehy-
giejne i 1930-erne til identite-
ten som svensk kvinde, og til 
hun igen søger sin oprindelige 
kultur.

Silence
Mis. Label, 2017. DVD
I 1633 drager to jesuiterpræ-
ster til Japan for at arbejde 
som missionærer. De bliver 
mødt af fattige, kristne bøn-
ner, som lever skjult på grund 
af kristenforfølgelse.  Kristne 
henrettes i hobetal. De to 
præster forrådes, den ene dør, 
den anden får et svært valg!

Split
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. DVD

Teenagepigerne Claire, Marcia 
og Casey bortføres af en per-
sonlighedsforstyrret mand. 
Han holder pigerne fanget på 
et hemmeligt og utilgængeligt 
sted, hvor Casey langsomt får 
indsigt i de 23 personligheder 
der er indeni manden.
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SPIL 

Agents of Mayhem 
Koch Media, 2017. PS4
Shooter. Action-adventure 
shooter. Vælg mellem de 
hårdtslående agenter fra orga-
nisationen Mayhem og kæmp 
mod superskurkene fra terror-
netværket Legion.

Aven colony
Team 17, 2017. PS4
Simulationsspil. Science fiction 
by-simulation. Lysår fra Jorden 
findes planeten Aven Prime. 
Du er rejst dertil med én 
opgave: at kolonisere plane-
ten ved at etablere en by, som 
udnytter planetens ressourcer 
og tager højde for de naturlige 
udfordringer planeten byder 
på.

Disgaea 5  
- alliance of vengeance

NIS America, 2015. PS4
Rollespil. Strategispil. Krigen 
i Netherland raser på sit høje-
ste. Den onde hersker Void 
Dark vil nu have total domi-
nans, men en lille gruppe helte 
med drengen Killia i spidsen 
kæmper heroisk imod. [...] 
De har ikke givet op, men har 
stærkt brug for hjælp udefra. 
Tør du hjælpe?

Final fantasy XII  
- the zodiac age

Square Enix, 2017. PS4
Rollespil. Kongeriget Dalmasca 
lider et stort nederlag til 
Archadia, der efterlader kon-
gefamilien udryddet, landets 
hovedstad i ruiner og resten 
af landet besat. Gadedrengen 
Vaan bliver involveret i mod-
standsbevægelsen og omkring 

ham dannes en stærk gruppe, 
der sammen kan stå imod 
Archadias magtfulde militær.

Get even
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2017. PS4

Actionspil. Shooter. Cole Black 
vågner op på et tilsyneladende 
tomt og forladt hospital. Han 
har ingen erindringer om 
hvor eller hvem han er - kun 
et minde om en pige med en 
bombe spændt på brystet, 
som han forsøgte at redde. En 
mystisk stemme over hospi-
talets højtaleranlæg guider 
Cole rundt på hospitalet, der 
naturligvis ikke er så forladt 
som det ser ud.

Little nightmares
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2017. PS4

Horror-platformspil. Den lille 
pige Six vågner i en kuffert, 
dybt nede i kælderen under 
det flydende fængsel, The 
Maw. Hun er sulten og fry-
ser, men hun skal skynde sig 
at slippe ud, for fængslets 
bizarre monstre er på jagt 
efter hende.

Republique 
NIS America, 2016. PS4
Actionspil. Adventurespil. 
Hjælp pigen Hope med at 
flygte fra et totalitært styre i et 
fiktivt land. Ved at hacke over-
vågningskameraer og automa-
tiske døre skal du guide Hope 
til frihed. [...] Oprindeligt udgi-
vet til IOS som et episodisk spil 
over fem afsnit. Denne version 
indeholder alle fem afsnit .

Tekken 7
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2017. PS4

Kampspil. Actionspil. Kast 
dig ud i nye 1-mod-1-kampe i 
Tekken-universet. Kæmp som 
en af de kendte og elskede 
fightere fra de tidligere 
Tekken-spil eller prøv en af de 
10 nye. Er du dygtig nok, kan 
du prøve kræfter mod de bed-
ste spillere online.
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