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BØGER

Danske romaner

Dencik, Daniel
Nordisk vildt
Politiken, 2018. 487 s 
To brødre får to meget forskel-
lige livsbaner. Den ene med 
ensomhed og kamp som soldat 
og den anden med kernefami-
lie. En jagtulykke bringer dem 
sammen igen - måske.

Funder, Werner
Suk i Moskva
DreamLitt, 2018. 383 s 
Underfundig roman om to 
lidt skæve eksistenser, Frank 
og Daniel. På kanten af deres 
livs efterår, kommer de ud i 
en eksistentiel krise og bliver 
nemme ofre for en femme 
fatale.

Haller, Bent
Når krigen slutter
Lindhardt og Ringhof, 2018. 438 s
Edith har netop fået en tjene-
steplads i Frederikshavn, da 
Danmark bliver besat i 1940. 
Byen vrimler med besættel-
sestropper, og Edith møder 
soldaten Helmut. De skjuler 
forbindelsen, men den får føl-
ger - også flere end hun aner.

Kongstad, Martin
Kokken der holdt op  
med at rødme

Politiken, 2018. 427 s 
I skyggen af sin dominerende 
far åbner gourmetkokken 
Magne vegetarrestauranten 
Oldenberg. Men kan de høje 
ambitioner om michelinstjer-
nerne kombineres med kær-
ligheden? 

Sabroe, Morten
Mit halve hjerte, mit hele liv
Politiken, 2018. 265 s 
Forfatteren tager til Thailand 
med sin sorte notesbog, sit 
urolige gemyt og sin indre, 
mørke stemme der skal for-
sone sig med sig selv. Måske 
rummer notesbogen kimen til 
den vigtige historie om hans 
yngste datter, der skal skrives.

Schultz, Karen
Uren
November, 2018. 419 s 
Om Karens opvækst i en 
dysfunktionel familie, hvor 
stedfaren har en grænsesø-
gende seksuel adfærd over for 
hende. Men Karen er dygtig 
i skolen, spiller håndbold og 
har mange veninder. Hun kan 
blive familiens første student 
og drømmen om at forlade 
Kolding er vakt.

Studsgarth, Dorthe
Himlen over København
People'sPress, 2018. 313 s 
Under en snestorm dæmper 
sneen lydene udenfor, men 
ikke følelserne indenfor 
på den morgen tv-station i 
København, hvor en broget 
flok af mennesker hver for sig 

og sammen går dagen i møde 
med håb og bekymring.

Wiedemann, Finn
Vinterkrigen 
Brændpunkt, 2018. 232 s 
Vinteren 1978-79 i Danmark. 
Den 13-årige Lars prøver at 
komme overens med tabet af 
sin mor, samtidig med at han 
skal lære at tackle venskaber, 
svigt, forelskelse og spirende 
seksualitet.

Wilmann, Jonas
Hotellet
Kaos, 2018. 251 s 
Forfatter Roland Andersen 
rejser til England for at få udgi-
vet sin roman. Men han kører 
galt i bilen og havner pludselig 
på et mystisk hotel. Men hvor 
befinder han sig og kan han 
slippe levende ud fra hotellet?

Digte

Habibi, Burcu Ebru
Alt det et suk ikke fortæller
Det Poetiske Bureau, 2018. 170 s
Digte om overgreb i barndom-
men og længslen efter at leve 
livet fuldt ud og elske som en 
voksen kvinde.
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Hørslev, Lone
Dagene er data
Rosinante, 2018. 94 s
Digte. Om at alt er data - livet, 
kærligheden og store og små 
spørgsmål.

Larsen, Marianne
Sviml ud 
Gyldendal, 2018. 104 s 
Digte der funderer over drøm-
menene og kroppene, der 
ikke lader sig tæmme og de 
små pludselige hændelser i 
naturen. Teksterne kredser om 
den moderne verdens teknolo-
giske muligheder og hvordan 
det påvirker og styrker os, 
men også gør os ensomme og 
forvirrede.

Nordiske romaner

Backman, Fredrik
Og hver morgen bliver vejen 
hjem længere og længere 

People'sPress, 2018. 93 s 
Farfar og Noah har altid snak-
ket om alt mellem himmel og 
jord. Men farfar nærmer sig 
livets afslutning og bliver mere 
og mere glemsom. Til sidst må 
Noah, og Noahs far Ted, sige 
farvel til farfar.

Gerður Kristný
Smarties 
Vandkunsten, 2018. 138 s
Tilværelsens spørgsmål er 
både store og små, men lige 
svære at tage stilling til for 
den 15-årige jeg-fortæller. 
I et snesjappet Reykjavik i 
1980'erne, følger vi hendes 
genvordigheder i overgangen 
fra barn til voksen.

Gyrðir Elíasson
Vinduet mod syd
Vandkunsten, 2018. 135 s
En forfatter tager i sommer-
hus for at skrive på sin nye 
roman. Men skriveprocessen 
går trægt, og ordene lader 
vente på sig.

Jonasson, Jonas
Den hundred og et-årige  
der tænkte at han tænkte  
for meget 

Modtryk, 2018. 374 s 
2. del af: Den hundredårige der krav-
lede ud ad vinduet og forsvandt

På Allan Karlssons 101 års fød-
selsdag svæver han i luftballon 
ud mod nye personlige og 
grænseoverskridende eventyr 
sammen men vennen Julius. 
Verdensfreden kommer i spil 
og snart går den vilde uran-
jagt.

Stocklassa, Jan
Stieg Larssons arv 
Rosinante, 2018. 478 s 
Dokumentarroman om Jan 
Stocklassa, som får adgang 
til forfatteren Stieg Larssons 
arkiv med spor om mordet 

på den svenske statsminister 
Oluf Palme. Efterhånden som 
Stocklassa stykker Larssons 
brikker sammen tegnes kontu-
rerne af en holdbar teori om, 
hvad der virkelig skete.

Wolff, Lina
De polyglotte elskere
Gladiator, 2018. 286 s 
I tre dele med hver sin for-
tæller følges historien om et 
mystisk romanmanuskript, om 
kærlighedens og seksualite-
tens vilkår og vildfarelser, om 
relationerne mellem mænd 
og kvinder og om hvordan 
det fælles sprog kan komme 
til kort.
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Udenlandske romaner

Honeyman, Gail
Eleanor Oliphant  
har det helt fint 

Jentas, 2018. 361 s 
Sorgmunter roman om den 
kiksede Eleanor, der får uven-
tet hjælp til at erkende den 
barske sandhed om sin egen 
opvækst.

Lenz, Siegfried
Vinter- og julefortællinger
Hovedland, 2018. 103 s 
Noveller. En blanding af 
skrøner fra forfatterens barn-
domsland Masurien og mere 
socialrealistiske fortællinger 
fra et fattigt tyskland efter 2. 
verdenskrig.

Menasse, Robert
Hovedstaden
Vandkunsten, 2018. 434 s 
Om et stort anlagt 50 års 
jubilæum for EU i Bruxelles, 
hvor man vil fejre overlevende 
fra holocaust og måske gøre 
Auschwitz til EUs hovedstad. 
Samtidigt er en katolsk mor-
der og en løbsk gris på fri fod 
i gaderne, der også trues af 
jihadistisk terror.

Kærlighed  
& underholdning

Bolouri, Joanna
Hjem til jul
Palatium Books, 2018. 337 s 
38 år og tæt på sidste salgs-
dato. Emily vil gøre hvad som 
helst for at undgå at skulle 
tage alene hjem til familiejul 
i Skotland. Men inkluderer 
"hvad som helst" også at 
tigge sin irriterende nabo om 
hjælp?

Duran, Meredith
Ført bag lyset
Pretty Ink, 2018. 363 s
Letsindighedens love, bind 2
Olivia Holladay vil gøre hvad 
som helst for at sætte en 
stopper for truslerne mod 
sig. Måske ligger den psykisk 
ustabile, men smukke hertug 

Alistair de Grey inde med nøg-
len til hendes frihed? 

Hamberg, Emma
Hjerteflimmer 
Aronsen, 2018. 470 s 
Farbod har åbnet sit eget 
lægehus i Rosengädda, men 
Tessan føler sig pludseligt til 
overs. Det går godt for den 
lille by, men jalousi og ulykke-
lig kærlighed rammer alle ind 
i mellem.

Heywood, Carey
En skønne dag
Palatium, 2018. 285 s
Carolinaserien, 1

30-årige Courtney har mistet 
både sit job og sin utro forlo-
vede gennem 8 år. Hun har 
bestemt ikke planer om at 
forelske sig igen. Og slet ikke 
i en fyr, som aldrig har haft et 
seriøst parforhold.

Hutchins, Pamela Fagan
Fanget i Caribien?
Palatium, 2018. 292 s
Det der ikke slår dig ihjel, #3

Katie Connell nyder sit 
rolige liv med sin mand og 
børn i deres pragtfulde villa, 
Annalise, på den Caribiske ø 

St. Marcos, men så dukker 
der et lig op i indkørslen og 
hendes mand, Nick, forsvinder 
sporløst.

James, Rebecca
Den tavse fontæne 
Flamingo, 2018. 396 s 
1976 tror Vivien hun finder lyk-
ken med sin flotte italienske 
mand, men nogen er ude på 
at ødelægge dem. I 2016 ligger 
Lucys kærlighedsliv i ruiner 
og hun flygter til et nyt job i 
Italien. Da de to kvinders liv 
kolliderer, opstår hjertesorger 
og dramatik.
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Steel, Danielle
Mod alle odds
Lindhardt og Ringhof, 2018. 359 s 
Kate Madisons vintagebutik 
har gjort hende i stand til at 
forsørge sine børn alene efter 
sin mands død. Nu er børnene 
voksne, og Kate må indse, at 
de træffer valg i livet, der har 
konsekvenser, som hun ikke 
kan beskytte dem mod.

Østby, Anne Ch.
Et stykke af lykke
Memoris, 2018. 315 s 
De fire 66-årige veninder har 
ikke tilbragt meget tid sam-
men siden gymnasiet, men 
får en invitation fra Kat om at 
tilbringe deres otium på Fiji. 
Sammen nyder de tilværelsen, 
men alt er ikke ren fryd.

Historiske romaner

Austin, Lynn
Selv når bølgerne bruser 
Lohse, 2018. 408 s 
Da den unge Harriet ender i 
fængsel får hun rigeligt med 
tid til at tænke på alt det, hen-
des bedstemor har fortalt om 
slægten og dens stærke, hand-
lekraftige kvinder, der har sat 
spor i USA's historie.

Bull-Hansen, Bjørn Andreas
Jomsviking
Turbine, 2018. 508 s 
I år 993 bliver 12-årige Torsten 
Tormodsons bosted angrebet 
af Olav Trygvasons mænd. 
Torstens far bliver bestialsk 
myrdet, mens Torsten bliver 
bortført og gjort til træl. Han 
sværger, at han vil hævne sin 
far.

Helleberg, Maria
Sommerfugl
Bibelselskabet, 2018. 567 s 
Ingerd bliver i 1490 bortgiftet 
til Norges førstemand, som 
lærer hende at begå sig i det 
politiske magtspil. En viden hun 
gør brug af, da hun bliver alene 
med de fem døtre og skal spille 
sine kort rigtigt under reforma-
tionens omvæltninger.

Familie- og  
slægtsromaner

Berwald, Charlotte
Storhed og fald
Historia, 2018. 278 s
Riina har en tryg barndom i 
Zarens Rusland. Men hendes 
verden trues af den russiske 
revolution.

Hanusardóttir, Bergtóra
Stækket flugt 
Amanda Books, 2018. 207 s
Vi følger kvinden Sunnivas 
liv, fra barnsben til alder-
dom, hendes opvækst på 
Færøerne og besværlige rejse 
til Danmark for at få en uddan-
nelse. Sunniva forelsker sig og 
bliver gift med en utro ægte-
mand, som hun bliver hos til 
hans død.

Hornak, Francesca
Julen varer længe...
Alhambra, 2018. 429 s 
Den engelske familie Birch må 
holde juleferie isoleret i deres 
landsted ved Norfolk. Det får 
hemmeligheder og fortielser 
til at vælte frem. Kan kærlighe-
den og familien holde til det?

Kaa Andersen, Lotte
Syv sind 
Rosinante, 2018. 301 s 
I Hellerup krakelerer de pæne 
overflader, og hvor er lyk-
ken egentlig blevet af? Et 
par beslutter sig for at gå fra 
hinanden efter alt for mange 
år sammen, mens andre giver 
deres familie og hverdag en 
chance mere.
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Svane, Emma Brynja
Gudrun
Amanda Books, 2018. 215 s
En slægtshistorie fra Vestfjordene, 1

Historisk roman om enken 
Gudrun og livet på Island i 
1700-tallet. Gudrun og hendes 
børn skal flytte til en ny egn 
og starte forfra i et samfund 
præget af rivalisering, forbry-
delse og drikkeri.

Zeh, Juli
Udkanten
Rosinante, 2018. 573 s 
En familie flytter til provinsen 
i håbet om en tilværelse med 
åbne vidder og det nære fæl-
leskab. De mødes af en reali-
tet hvor familier har boet på 
egnen i generationer, og alle 
er bundet sammen af noget 
andet end blot naboskab.

Spænding

Arlidge, Matthew
Tampen brænder
Jentas, 2018. 392 s
En Helen Grace krimi

Kommissær Helen Grace kom-
mer får sin sag for, da hun skal 
opklare en række brande med 
dødelig udgang påsat i byen 
Southampton. En nådesløs 
pyroman er løs i byen og sam-
tidig skal Grace slås med sine 
egne indre dæmoner.

Burnet, Graeme Macrae
Adèle Bedeau forsvinder
Loxodonta, 2018. 263 s
I en lille fransk by bor den 
ensomme Manfred Baumann. 
Manfred er socialt kejtet og 
drikker på den samme lille 
restaurant hver aften. En dag 
forsvinder den unge servitrice 
Adéle Bedeau. Er hun blevet 
myrdet? Er hun stukket af? Og 
har Manfred gjort noget galt?

Camilleri, Andrea
Sporet i sandet 
Arvids, 2018. 239 s
En Montalbano-krimi, 12

En morgen vågner 
Montalbano op til et forfærde-
ligt syn, da han finder et skam-

feret hestelig. Han indleder 
en efterforskning som bringer 
ham på sporet af ulovlige 
hestevæddeløb blandt det 
sicilianske jetset. Her stifter 
han bekendtskab med den for-
førende Rachele, som han har 
mere end svært ved at afvise.

Dyer, Ashley
Splinter i blodet
Klim, 2018. 380 s 
Kriminalassistent Ruth Lake 
efterforsker sammen med sin 
chef Greg Carver en række 
mord. Da Greg, efter at være 
blevet overfaldet, vågner med 
hukommelsestab, må Ruth 
fortsætte efterforskningen 
alene og forsøge at finde sam-
menhængen mellem deres 
mordefterforskning og drabs-
forsøget på chefen.

John, D. B.
Nordstjernen
Hr. Ferdinand, 2018. 493 s
Jenna plages af tabet af sin 
tvillingesøster, der druknede 
i havet ud for Sydkorea. Men 
en CIA-agent opsøger hende 
med et jobtilbud og nyheden 
om, at Nordkorea har kidnap-
pet folk fra Sydkorea. Måske 
er søsteren stadig i live?

King, Stephen
Outsideren
Hr. Ferdinand, 2018. 601 s
En dreng bliver brutalt myr-
det. Alle beviser peger på 
den populære baseballtræner 
Terry Maitland, som dog har 
et skudsikkert alibi. Langsomt 
går det op for efterforsker 
Ralph Anderson, at der ingen 
naturlig forklaring er og at 
ondskaben bag det frygtelige 
mord stadig er på fri fod.
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MacBride, Stuart
Blodvejen
HarperCollins Nordic, 2018. 479 s 
Krimiserie med: Logan McRae ; 3

I Aberdeen er kriminalkommis-
sær Logan McRae optaget af 
en sag om en afdød kollega, 
der genopstår fra de døde, og 
en anden kollega, der tilsyne-
ladende har begået selvmord. 
Har det mon noget med en 
forsvundet treårig at gøre?

Dansk spænding

Ahn, Lars
Rød høst
H. Harksen Productions, 2018. 
285 s

Den unge kvinde Iris Frantzen 
findes brutalt myrdet, hendes 
hoved befinder sig på sofa-
bordet og resten af hende i 
soveværelset. Badeværelset 

ligner en slagtehal og morde-
ren sover stadig på sofaen. 
Han påstår at hun var vampyr 
og derfor skulle hun dø.

Blædel, Sara
Den tredje søster 
People'sPress, 2018. 315 s
Trilogien om Ilka, 3. bind

Ilka har endelig mødt den far, 
hun troede var død, men gen-
synsglæden bliver kortvarig, 
da de begge involveres i en 
gammel sag om narkosmug-
ling og drab. Ilka må tage kam-
pen op med både narkokartel 
og en fanatisk sekt og snart er 
alle på flugt for deres liv.

Garmark, Stephan
Pige under vand
DreamLitt, 2018. 287 s 
Den tidligere jægersoldat Chris 
Cortes arbejder nu som dusør-
jæger. Da han vender tilbage 
til Aarhus bliver han kontaktet 
af en gammel bekendt, som vil 
have ham til at undersøge en 
sag om en forsvunden pige. 
Efterforskningen leder ham på 
sporet af en hjemmeside hvor 
unge piger sælger sig selv til 
sex.

Jacobsen, Steffen
Ghostwriter 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 350 s
Politikommissær Lene Jensen 
og hendes mand, den eksklu-
sive og grænseoverskridende 
specialkonsulent Michael 
Sander, forener deres indsats 
i forbindelse med en sag om 
det, der måske er foregået i 
Afrika i en nu afdød direktørs 
medicinalfirma. Der er store 
penge på spil, og nogen vil for 
enhver pris holde noget skjult.

Krefeld, Michael Katz
Mørket kalder 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 353 s 
I jagten på en voldtægtsmand 
bliver politikommissær Cecilie 
Mars filmet i en afslørende 
situation. Snart er hun hvirvlet 
ind i et spil om afpresning og 

selvtægt - et spil med vidtræk-
kende og fatale konsekvenser.

Langstrup, Steen
Frygt, fabrik, fælde
2 Feet Entertainment, 2018. 280 s
2. bind

En gruppe urban explorers 
besøger en mørk aften en 
nedlagt fabrik i København. 
Hurtigt går det dog op for 
deltagerne, at der er noget 
helt galt. De er fanget inde i 
fabrikken, og de er muligvis 
ikke alene.

Palshof, Troels M.
Drømmehviskerne 
Politiken, 2018. 374 s
Sommerfugleklanen, 2

Medlemmerne af den 
hemmelige gruppe, 
Sommerfugleklanen, må 
indse, at de trods deres helt 
særlige kræfter har mistet gre-
bet om udviklingen i verden. I 
et sidste forsøg på at få vendt 
udviklingen til det bedre, plan-
lægger de at sætte en grusom 
plan, Korrektionen, i værk.
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Rathsack, Thomas
Djævlens døtre
Politiken, 2018. 347 s 
Den tidligere jægersoldat 
Michael Plessner skal beskytte 
den stenrige Yulia, mens hun 
er i København. Det viser 
sig dog hurtigt, at Yulia skal 
mødes med flere i den danske 
underverden, og snart er de 
hvirvlet ind i en sag om men-
neskehandel og nynazisme.

Remar, Morten
Den sporløse 
EgoLibris, 2018. 249 s
En Martin Rømer-krimi

En dansk krimidronning 
findes myrdet og liget er 
makabert arrangeret som 
ofret i hendes seneste roman. 
Politikommissær Martin 
Rømer opdager snart, at han 
jager en seriemorder.

Staffeldt, Nina von
Skibet fra Isfjorden 
Milik, 2018. 326 s
En Sika Haslund krimi

Da Sikas gudfar omkommer i 
en brand, fatter hun interesse 
for hans forskning i Grønland 
under 2. verdenskrig, men 
andre har samme interesse, og 
de er villige til at gå langt for 
at få fat i oplysningerne.

Steines, Jørgen
Sandhedens labyrint
mellemgaard, 2018. 457 s 
Kontrafaktisk roman, der fore-
går i Tyskland i 1943. En for-
ræder udleverer information 
til de allierede. Major Johann 
Richter skal finde forræde-
ren, men det er en vanskelig 
opgave, da sporet peger mod 
den nazistiske top.

Strandbygaard, Jens
Jihadbruden
Byens, 2018. 324 s
Serien om Daniel Vest, 1. bind

Daniel Vest er sognepræst 
med en fortid i frømandskorp-
set. Han påtager sig at hente 
en 15-årig dansk pige, som er 
rejst til Syrien for at gifte sig 
med en leder af Islamisk Stat.

Nordisk spænding

Dahl, Kjell Ola
Søsteren 
Modtryk, 2018. 366 s 
Frank Frølich har forladt poli-
tiet og er blevet privat efter-
forsker. Han får en sag om 
en asylansøgers forsvundne 
søster, men et mord skaber 
forbindelse til en 30 år gam-
mel skibskatastrofe, som sta-
dig har dunkle punkter trods 
flere efterforskninger.

Hjorth, Michael
En højere retfærdighed
Hr. Ferdinand, 2018. 428 s
En Sebastian Bergman krimi

Det svenske rejsehold er i 
Uppsala i forbindelse med en 
række grove voldtægter, som 
har udviklet sig til drab. De 
arbejder om kap med tiden, 

og også privat er medlemmer-
ne af Rejseholdet udfordret.

Sten, Viveca
Iskolde øjeblikke
People'sPress, 2018. 312 s 
10 noveller om kystbetjen-
ten Thomas Andreasson og 
juristen Nora Linde og deres 
baggrund. Man følger dem 
gennem livets faser, kærlig-
hedsforhold og det at blive 
forældre.

Ullberg Westin, Gabriella
Slagteren 
HarperCollins Nordic, 2018. 349 s
Mordene i Hudiksvall

Kriminalinspektør Johan 
Rokka efterforsker adskillige 
bestialske mord på en gruppe 
af mænd uden umiddelbar 
sammenknytning. Hvad er 
motivet og kan de nå at 
stoppe morderen, før han slår 
til igen?
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Tegneserier

Horneman, Lars
I dag har jeg gode ben 
Cobolt, 2018. 90 s
Seks korte fortællinger 
næsten uden ord om forskel-
lige hverdagssituationer i en 
midaldrende dansk mands liv. 
Overgangen mellem fantasi 
og virkelighed er flydende i de 
seks episoder.

Biografier  
& erindringer

61.64
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise
En flod skal være i bevægelse
Gyldendal, 2018. 301 s 
Samtaler om angst og 
depression mellem Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen (f. 1971) 
og forskere og eksperter, 

der arbejder med evidens-
forskning inden for angst 
og depression. Marstrand-
Jørgensen skildrer samtidigt 
sit eget liv med depression.

99.4 Forsmark, Michael
Høvsgaard, Jens
Havfruemorderen  
Michael Forsmark

People'sPress, 2018. 320 s
Biografi om freelancefotogra-
fen og tidligere storkriminelle 
Michael Forsmarks (f. 1966) 
turbulente liv som bl.a. rocker-
supporter, havfruemorder, 
hvor han i 1998 savede hove-
det af Den lille Havfrue.

99.4 Frigast, Birgitte
Frigast, Birgitte
Min pige, dem får du  
aldrig solgt! 

Turbine, 2018. 273 s
Birgitte Frigast begyndte i 
1980'erne at lave nisser. Hun 
fortæller her historien om, 
hvordan hun flytter til Kina 
og ender med at grundlægge 
sin egen fabrik. Det resulte-
rer i spændende udfordrin-
ger, lange arbejdsdage og 
både samarbejde og sam-
menstød med kineserne og 
deres kultur.

99.4 Kjeldbjerg, Jakob
Survivor
People'sPress, 2018. 275 s
Om Jakob Kjeldbjergs (f. 1969) 
karriere, først som professio-
nel fodboldspiller og senere 
som ekspeditionsleder og 

tv-vært på realityprogrammet 
Robinson Ekspeditionen.

99.4 Muhl, Lars
Muhl, Lars
Lyset i et menneskes hjerte
HarperCollins Nordic, 2018. 284 s
Med udgangspunkt i en rejse 
til Israel holder Lars Muhl (f. 
1950) i form af "Asaphs bog" 
et spejl op for læseren. Bogen 
er Muhls åndelige testamente 
og opsummerer hans eso-
teriske studier og religiøse 
erfaringer, samt hans arv efter 
seeren Calle de Montségur.

99.4 Møllehave, Inge
Møllehave, Inge
Du løfter mig
Rydendahl, 2018. 120 s 
Inge Møllehave (f. 1947) for-
tæller om tabet af sin mand 
gennem 39 år, om ægtepar-
rets kærlighed til hinanden, 
om den dødelige diagnose, 
om tabet og sorgen, om at 
være pårørende og sørgende, 
og om at leve videre.
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99.4 Obama, Michelle
Obama, Michelle
Min historie
Lindhardt og Ringhof, 2018. 459 s
Den tidligere førstedame 
Michelle Obamas (f. 1964) 
erindringer om ægteskabet 
med Barak Obama, hvor hun 
kæmper for at skabe balance 
mellem sit arbejde, familien 
og sin mands hurtigtvoksende 
politiske karriere, og om livet i 
Det Hvide Hus.

99.4 Olsen, Johannes Christian
Prai Olsen, Anna
Hvor peberet gror
Historia, 2018. 550 s
Om danske Johannes 
Christian Olsen (1905-1965), 
der var udsendt for bl.a. 
Det Østasiatiske Kompagni 
i Sydøstasien. Her oplevede 

han, hvordan det var at være 
dansker under det britiske 
styre i Sydøstasien både 
under 1930'ernes depression 
og under japansk husarrest i 
løbet af 2. verdenskrig.

99.4 Schalburg, Vera von
Kloster Andersen, Kirstine
Spurven 
Storyhouse, 2018. 403 s
Om spionen Vera von 
Schalburg (f. 1907), søster til 
en af Danmarks mest berygte-
de nazister C.F. Schalburg. Fra 
hendes barndom i Rusland, 
flugten til Danmark og hendes 
tilfangetagelse i Skotland, 
hvor en spionaktion gik galt 
og Vera blev fængslet.

99.4 Weile, Inger
Weile, Inger
Mit liv med Spies, Sjakalen  
og Scarface

People'sPress, 2018. 335 s
Om Inger Weiles (f. 1953) begi-
venhedsrige liv, med afsæt 
i hendes forhold til Simon 
Spies, der blev efterfulgt af 
tyve turbulente år i udlandet, 
hvor hun levede blandt ter-
rorister, Hollywoodstjerner og 
hårdkogte kriminelle.

Fra virkelighedens 
verden

34.31
Udsen, Sanne
Verden vil bedrages  
- gælder det også dig? 

Vilhelm, 2018. 247 s 
Eksempler på de mange svin-
delnumre der florerer, som 
udnytter vores håb, tillid og 
godtroenhed - set fra både 
bedrageren og ofrets ståsted. 
Om alt fra de såkalte Nigeria-
breve og dating svindel over 
multi level marketing og pyra-
midespil til grundigt iscenesat 
økonomisk kriminalitet i mil-
liardklassen.

62.013
Aleksijevitj, Svetlana
Bøn for Tjernobyl 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 350 s 
Forfatteren har i løbet af 
tre år gennemført hund-
redvis af interviews med 
mennesker, der har oplevet 
Tjernobylkatastrofen i 1986 på 
nærmeste hold. En katastrofe 
som fortsat sætter dybe spor.

65.95
Flott, Søren
Danmarks Titanic
Storyhouse, 2018. 246 s
Historien om det danske pas-
sagerskib S/S Norge, der sank 
d. 28. juni 1904 på sin vej over 
Atlanten. Katastrofen kostede 
635 menneskeliv. Læseren 
bliver "guidet" rundt på skibet 
og centrale personer præsen-
teres. Vi følger kampen for 
livet i redningsbådene beskre-
vet via centrale personer og 
hører om deres redning.
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99.4 Grønnebæk, Signe
Grønnebæk, Signe
AnorekSigne
Vilhelm, 2018. 176 s
Signe Grønnebæk (f. 1980) 
beretter om sin kamp mod 
anoreksi gennem to årtier, og 
om de personlige omkostnin-
ger for hende selv og hendes 
nærmeste omgivelser.

99.4 Louai, Oliver
Oliver Louai - søn af Sandberg
People'sPress, 2018. 126 s
Oliver Louai (f. 1999) fortæller 
om, hvordan det er at være 
søn af en af Danmarks mest 
berømte og berygtede rock-
ere, Brian Sandberg (f. 1966) 
- på godt og ondt.

99.4 Wall, Kim
Bogen om Kim Wall
Gyldendal, 2018. 315 s
Kim Walls (1987-2017) forældre 
sætter ord på datterens alt 
for korte liv, som endte brat i 
Peter Madsens ubåd. Om hen-
des liv, hendes karriere som 
journalist og om den intenst 
dækkede retssag. Om usigelig 
sorg og viljen til at gøre noget 
godt i hendes navn.

Tanker & refleksioner

26.3
Garff, Synne
Når Gud bøjer sig
Bibelselskabet, 2018. 165 s
Hvad gør man, når man bliver 
ramt at den største sorg? 
Synne Garff (f. 1967) har 
besøgt mennesker hvem krig, 

vold og sygdom har berøvet 
alt. Sammen med lokale kirke-
lige kræfter prøver hun terapi-
redskabet "bibelsk sjælesorg" 
på nogle af denne verdens 
hårdest ramte.

30.174
Langemark, Gunnar
Skvatmand
Vilhelm, 2018. 303 s 
I 108 breve stilet til den 52-åri-
ge forfatters yngre jeg, det 
22-årige jeg, deles nogle livs-
råd over en lang række emner, 
primært centreret om det at 
være mand, i en måske lidt for 
feminiseret verden.

61.01
Sidstehjælp - omsorg ved 
livets afslutning

Munksgaard Danmark, 2018. 93 s 
Introduktion til sidstehjælp, 
som er aktiv livshjælp i den 
sidste tid. Bogen formidler 
basiskundskab om omsorg ved 
livets afslutning og viden om 
døden og dødsprocessen.

61.278
Musaeus, Peter
Stemmen
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
60 s

Tænkepauser, 62

En historisk gennemgang af 
opfattelsen af stemmens fysi-
ologi og anatomi fra oldtid til 
nutid, med eksempler på, og 
karakteristik af kendte perso-
ners og sangeres stemmer.

Samfund & politik

15.4
Bønnelycke, Cecilie
Sædelighedsfejden 
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
100 s

Historien om skandalen 
omkring afsløringen af en 
kirkeministers bordelsbesøg 
i 1887 og den efterfølgende 
debat der demonstrerede 
de forskellige standarder 
for hvordan mænd og 
kvinder måtte opføre sig. 
Afslutningsvis trækkes tråde 
op til nutidens debat på områ-
det, bl.a. MeToo-bevægelsen.
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19.631
Terney, Thomas Vestskov
Kampen om fremtiden 
Gyldendal Business, 2018. 203 s
Forstå hvordan kunstig intel-
ligens påvirker mennesker, 
magt og markeder.

30.11
Snyder, Timothy
Vejen til ufrihed 
Gad, 2018. 332 s 
Om baggrunden for de farer, 
som demokratierne kæmper 
med, bl.a i form af fake news 
og autoritative tendenser, 
især set i et kritisk lys af udvik-
lingen i Rusland de seneste år.

30.1645
Soei, Aydin
Omar - og de andre
Gad, 2018. 360 s 
På baggrund af en beskri-
velse af Omar El-Hussein, der 
stod bag terrorangrebet ved 
Krudttønden og den jødiske 
synagoge i 2015, beskrives 
udfordringerne med radika-
lisering, bander og optøjer 
blandt unge med minoritets-
baggrund.

32.21
Murray, Douglas
Europas undergang
Ellekær, 2018. 411 s
Kritisk kulturanalyse der spår 
"Europas undergang" på 
grund af migration og indvan-
dring fra ikke-vestlige lande.

32.241
Friis, Lykke
En kuffert i Berlin
Gyldendal, 2018. 195 s 
Lykke Friis går på jagt efter 
den tyske identitet og en 
forståelse af Tyskland i dag. 
Ikke mindst ser hun på Mutti-
mysteriet: Hvem kan afløse 
Angela Merkel, og hvad bety-
der et kommende magtskifte 
for Tyskland og verden?

32.26
Det forsømte Folketing
Gyldendal, 2018. 155 s 
På baggrund af 
Magtudredningen og egne 
erfaringer, kommer Minister 
Eva Kjer Hansen (f. 1964) og 
hendes rådgiver Morten Flindt 
(f. 1981) med eksempler på, 
hvad de synes der er galt med 
vores folkestyre.

32.7
Støvring, Kasper
Gensyn med fremtiden
Munch & Lorenzen, 2018. 229 s 
Forfatteren konstaterer at 
Vesten i dag har mistet magt 
og nu må dele den med andre 
aktører: bl.a. Kina, Rusland 
og den muslimske verden. 
Forfatteren giver sine bud 
på hvordan vi skal forstå de 
fremmede kulturer, hvordan 

Vesten styrkes og hvordan vi 
undgår en global verdenskrig.

96.72
Engell, Hans
Lusepustere og slingrefise
Politiken, 2018. 397 s
Tidligere politiker Hans Engell 
fortæller historien bag 28 
berømte citater udvalgt fra 
50 års dansk politik. Hvorfor 
var det f.eks. at Jens Otto 
Krag sagde "Man har et stand-
punkt, til man tager et nyt"? 
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96.72
Serup, Søs Marie
Da kvinder tog magten
Gad, 2018. 304 s
Otte markante, kvindelige top-
politikere fortæller om deres 
tid ved magten. Om historier 
om alt fra atomkraft til lukke-
lov, om at skulle tie stille og se 
sød ud, om badekar-notater, 
kvindefester og pigeklubber - 
og om kærlighed, familieliv og 
venskaber.

99.4 Dyhr, Pia Olsen
Larsen, Thomas
Pia Olsen Dyhr 
Gyldendal, 2018. 349 s
Portræt af Socialistisk 
Folkepartis formand, Pia Olsen 
Dyhr (f. 1971), hvis liv på det 
personlige plan har været præ-
get af sociale mønsterbrud 
og på det politiske plan af de 
dramatiske opbrud, der har 

kendetegnet venstrefløjen og 
SF i de sidste årtier.

99.4 Vermund, Pernille
Karker, Andreas
Værdikrigeren
Gyldendal, 2018. 255 s
Portræt af formanden for Nye 
Borgerlige, Pernille Vermund, 
og en fortælling om hvordan 
man stabler et parti på benene 
i en digital tidsalder hvor 
meget kommunikation og 
organisering sker online.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.17
Holland Hansen, Nanja
Compassion 
Psykiatrifonden, 2017. 147 s
Lær at rumme svære følelser.

30.13
Brown, Brené
Ud i vildmarken
Dansk Psykologisk Forlag, 2018. 
201 s 

Forfatteren fortæller en til 
tider dybt personlig historie 
om at lære at holde fast i 
egne overbevisninger og 
være tilstede over for andre 
uden at miste sig selv - og om 
undervejs at opdage styrken i 
fællesskabet.

61.36
Møller, Lars
Tænk som en kriger
Storyhouse, 2018. 269 s 
Som jægersoldat blev Lars 
Møller (f. 1962) ekspert i at 
håndtere stort mentalt pres 
og vanskelige udfordringer. 
Med udgangspunkt i sine erfa-
ringer og konkrete oplevelser 
viser han hvordan man kan 
lære at tænke som en elitesol-
dat og giver et indblik i men-
talt arbejde og fokusering.

61.36
Prehn, Anette
Flip 
People'sPress, 2018. 299 s
Hvordan vi kan træne vores 
plastiske hjerne til at se og for-

stå værdien af det, som andre 
gør og siger ved bl.a. at benyt-
te metoden Framestorm.

Mest for kvinder

30.172
Nielsen, Majbritt Maria
Søsterskriftet
People'sPress, 2018. 295 s 
Et personligt kærlighedsskrift 
til kvinder om kvinder. Om alle 
de tematikker i kvindelivet, 
der ifølge forfatteren udgør 
den moderne kvindes tilvæ-
relse. En (k)ærlig opsang, en 
sjov genkendelsesrejse og et 
forsøg på at definere nogle 
oplevelser og erfaringer, som 
mange kvinder deler.
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61.266
Dit hemmelige våben
Womens Power Press, 2018. 
265 s

Om hvordan man som kvinde 
kan lære at acceptere men-
struationscyklussen og dens 
indvirken, og via de cykliske 
forandringer få et mere afslap-
pet forhold både til krop og 
sind.

61.34
Starck, Nina
Hairstyles
People'sPress, 2018. 167 s
Inspiration til kreative flette-
frisurer til hverdag og fest. 
Hver frisure er affotograferet 
og ledsages af udførlige trin-
for-trin-vejledninger, angivelse 
af anvendte materialer, samt 
forfatterens personlige tips og 
overvejelser omkring frisuren.

Børn & forældre

13.6
Siegumfeldt, Berith
Hjælp barnet ud  
af narcissistens magt

Lindhardt og Ringhof, 2018. 145 s 
Guide til forældre, der har 
børn med en person, der har 
en narcissistisk personligheds-
forstyrrelse. Bl.a. gennem 
konkretiserende cases gives 
redskaber til at skærme barnet 
mod manipulation og støtte 
barnet, så det ikke påvirkes 
negativt af situationen.

19.6393
Dyrløv, Ulla
Få styr på dit barns digitale 
verden 

Storyhouse, 2018. 223 s 
Om at skabe retningslinjer for 
god opførsel og opdragelsen i 
og omkring den digitale verden.

61.263
Bach, Ditte
Gravid dag for dag 
Baby Instituttet, 2018. 333 s
Graviditetsbog med 1., 2. og 
3. trimester samt termin. Med 
dag til dag oplysninger om 
f.eks: fostervægt, fosteral-
der samt længde fra hoved 
til numse og plads til egne 
notater.

61.263
Buttenschøn, Cana
40 uger inden
People'sPress, 2018. 219 s
Graviditetsbog som uge for 
uge beskriver de forhold man 
som kommende mor kommer 
igennem inden fødslen, fx 
nakkefoldsscanning, bækkens-
merter, kropslige og mentale 
forandringer m.m. 

61.39
Håndbog for nye forældre 
Rosinante, 2018. 344 s
Graviditetsfakta og børnevi-
den på videnskabeligt grund-
lag.

61.644
Bohni, Malene Klindt
Støt unge med angst 
Straarup & Co, 2018. 113 s
En guide til forældre og fag-
professionelle.

Rejser & oplevelser

40.4
Ultimative rejsemål 
Legind, 2018. 328 s
Lonely Planet

Fotografisk billedværk hvor 
500 navngivne destinationer 
beskrives i korte tekster, der 
gerne tager udgangspunkt 
i finurlige fakta eller spæn-
dende og unikke karakteristika 
ved netop dette sted.
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40.4
Jorden rundt i 80 år 
med Eventyrernes Klub
Turbine, 2018. 650 s
Fortællingen om Eventyrernes 
Klub og om medlemmer-
nes fantastiske oplevelser i 
bjergene, de arktiske egne, i 
krigszoner og på savannen. 
Om bl.a. polarforskeren Peter 
Freuchen, kokken Nikolaj Kirk, 
og bjergbestigeren Jakob 
Urth.

40.4
Trifoni, Jasmina
Steder du skal se  
før de forsvinder

Legind, 2018. 271 s
Fotografisk billedværk der 
præsenterer 50 sårbare steder 
- deres nuværende tilstand og 
de farer de er udsat for. Krig, 
klimaændringer, overdreven 
turisme og ukontrolleret byud-

vikling er trusler mod mange 
af verdens vidundere.

45.6
Ljunggren, René
Vandring i Sydsverige 
Muusmann, 2018. 208 s
Gå på opdagelse i den svenske 
natur.

79.695
Urth, Jakob
Mod verdens tag
Turbine, 2018. 142 s
Bjergbestiger Jakob Urth (f. 
1976) fortæller om hvordan 
passionen for bjergbestigning 
startede. Om de første ture 
med regulær bjergbestig-
ning, om forberedelser og 
møder med bjerge på over 
8000 meter, og - ikke mindst 
- bestigningen af Mount 
Everest. Sideløbende fortæl-

les der om studier, jobs og 
kærester.

Natur & dyr

63.69
Løfgren, Susanne
Hunde har også følelser 
Casu.dk, 2018. 205 s
Om den engelske læge Edward 
Bachs (1886-1936) blomster-
medicin og hvordan den kan 
bringe følelsesmæssig balance 
i sindet hos hunde. Med gen-
nemgang af de 38 blomster-
arter der danner grundlag for 
Bachs blomsterremedier.

Mad & opskrifter  

64.1
Buhl, Bettina
Badehotellets kogebog
Badehotellet Rettigheder, 2018. 
237 s

Opskrifter på klassiske retter 
fra mellemkrigstiden som de 
bliver præsenteret i tv-serien 
Badehotellets fem første 
sæsoner. Alt sammen krydret 
med billeder fra serien, scener 
fra manuskripterne, fortæl-
linger om datidens liv og koge-
kunst og indtryk af livet bag 
kameraet.

64.1
Frej, Jessica
Let at lave
HarperLife, 2018. 167 s
60 opskrifter, 30 tips og tricks.

64.1
Skarum, Sarah
Sarah Skarums julebog 
Berlingske, 2018. 203 s
Julebog med masser af 
opskrifter på julekager og 
julemad. Derudover med inspi-
ration og gode råd til at holde 
den gode jul uden stress og 
præstationsangst.

64.12
Holm, Claus Julius
Holms desserter
Turbine, 2018. 141 s
En blanding af traditionelle og 
mere eksperimenterende des-
sertopskrifter opdelt i forskelli-
ge temaer og sværhedsgrader.
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64.12
Voss, Annemette
Julebag 
Politiken, 2018. 124 s
Indhold: Temperering af cho-
kolade, Generelle tip, Klassisk 
julebag, Moderne julebag, 
Nytårsbag

64.14
Mad til én
Diabetesforeningen, 2018. 73 s
Opskrifter på diabetikerven-
lige retter til én person. Med 
forslag til, hvordan man kan 
få variation i hverdagsmaden 
og samtidig få brugt råvarerne 
op.

64.14
Meyers glutenfri bageskole
Lindhardt og Ringhof, 2018. 231 s
Introduktion til teknikker og 
ingredienser, når man skal 

bage uden gluten, efterfulgt 
af glutenfrie opskrifter på for-
skellige slags bagværk, såsom 
brød, boller, kager og tærter.

64.15
Mega vega
Turbine, 2018. 333 s
Grøn mad til hele familien - 
over 200 opskrifter på vegeta-
risk og vegansk mad.

64.15
Plante proteiner
People'sPress, 2018. 175 s
50 opskrifter på grønne hver-
dagsretter, hvor plantepro-
teinerne spiller hovedrollen. 
Inddelt i kapitlerne bønner, 
kikærter, ærter, linser, ris, 
boghvede og hvede, Quinoa 
og amarant samt frø og nød-
der.

64.15
Rohde Madsen, Maria
Det plantebaserede  
basiskøkken 

Muusmann, 2018. 224 s
Kogebog med 117 basisopskrif-
ter til det vegansk køkken, 
fx mandelsmør, havremælk, 
grønne deller, brød, pålæg, 
toppings, desserter og meget 
andet. Tanken er, at man skal 
forsøge at undgå forarbejdet 
fødevarer, og derfor er der 
stor fokus på kvaliteten af 
grøntsagerne.

64.17
Vild med bønner  
- og alverdens bælgfrugter

Muusmann, 2018. 139 s
Indhold: Kikærter, Linser, 
Bønner, Friske ærter, Friske 
bønner, Kakaobønner 

64.17
Tordendahl, Lisbeth
Kål og kærlighed
Wisefood, 2018. 214 s
En gennemgang af alle kåle-
nes gode og sundhedsfrem-
mende egenskaber, samt en 
lang række opskrifter med 
de mest almindelige danske 
kålsorter. Med alternative 
anvendelsesmuligheder af 
eventuelle rester.

Sy & strik

64.64
Nørgaard, Birgitte
Strik til minimennesker
Knitwedo, 2018. 73 s
16 strikkeopskrifter på uni-
sex babystrik i nordisk stil. 
Med opskrifter på heldragt, 
strømper, huer og cardigans, 
der spænder fra alderen nul 
til to år.

64.64
Wohllebe, Katrine
Tang - traditionelt strik  
med et tvist

Goodlifeknitting, 2018. 48 s
Strikkeopskrifter til bl.a car-
digans, huer og halvvanter 
inspireret af de farver man ser 
i tang.
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66.62
Cordes, Pernille
Nem og kreativ garnfarvning - 
i mikrobølgeovn

Turbine, 2018. 93 s
Ideer til hvordan man kan 
anvende mikroovnen til at 
farve et garn. En hurtigme-
tode som giver stor farve- og 
vaskeægthed.

76.99
Kold, Hanne
Pynt op til en grønnere jul 
Grønne Tråde, 2018. 68 s
14 opskrifter på julepynt af 
miljøvenlige materialer, man 
måske allerede har liggende i 
gemmerne.

Hobby & fritid

62.72
Kjær, Jørgen
Forladte motorkøretøjer
Motorploven, 2018. 220 s
Om forladte biler og andre 

motorkøretøjer, der kan findes 
gemt omkring i skove, lader 
og udhuse.

66.83
Robinson, Jancis
Vinekspert på 24 timer 
EC Edition, 2018. 151 s 
Vinekspert på 24 timer af en af 
verdens førende vineksperter.

68.9
Pedersen, Else Marie
Flet i forvandling
Tempa, 2018. 256 s
Opskrifter og teknikker til 
hvordan man fletter kurve, 
tasker, lamper m.m. af rattan 
(peddigrør) og andre natur-
materialer som papirsnor og 
søgræs.

76.5
Pedersen, Tage
Rundt om trædrejning 
Tempa, 2018. 128 s
Gennem 50 opskrifter gives 
idéer til nye drejede former og 
figurer fra en række danske og 
udenlandske trædrejere.

Sport

79.71 
Ibrahimović, Zlatan
Jeg er fodbold 
Gyldendal, 2018. Ca. 380 s
Den svenske fodboldsspiller  
Zlatan Ibrahimović's (f. 1981) 
fodboldkarriere.

79.75
Nøddesbo, Jesper
Yes man
Story house, 2018. 275 s
Håndboldspilleren Jesper 
Nøddesbo (f. 1980) fortæller 
om en karriere med topklub-
ber, store titler og masser af 
landskampe, men også om at 
slås med en grundlæggende 
usikkerhed og angst for ikke 
at præstere.

79.86
Nygaard, Peter
Formel 1
Lindhardt og Ringhof, 2018. 733 s
En historisk gennemgang af 
Formel 1's historie fra star-
ten i 1950 hvor setup'et var 
beskedent og frem til nutidens 
milliard-forretning. Med kapit-
ler om danske kørere og over-
sigter over stillingsresultater 
fra 1950-2017.

Sundhed  
& behandling

61.267
Antiage
People'sPress, 2018. 157 s
Debatbog om aldring, sund-
hed og livslængde, med fokus 
på udfordringer og mulighe-
der for fremtidens sundheds-
sektor og forslag til, hvordan 
vi hver især og som samfund 
må agere for at udnytte nye 
teknologier bedst muligt, og 
opnå sundhed hele livet.
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61.6
Lindstrøm, Bente Bøllingtoft
Inspiration til et godt liv - sam-
men med sygdom og handicap 

Vilhelm, 2018. 380 s 
Redskaber og tips til at skabe 
et godt liv.

61.6422
Dyhr, Karin
Ude af mig selv
Frydenlund, 2018. 338 s 
Om den traumatiske lidelse 
dissociation, som ofte opstår i 
forbindelse med begivenheder 
som vold, incest og død. Med 
førstehåndsbeskrivelser fra 
patienter og eksempler på 
behandlingsformer.

Musik & film

78.9061 Led Zeppelin
Angel, Jørgen
Led Zeppelin 
Flying V Books, 2018. 159 s
I 1968 spillede det engelske 
rockband The New Yardbirds 
deres debutkoncert i Gladsaxe 
Teen Club. Bandet tog senere 
navneforandring til Led 
Zeppelin og blev verdens-
berømte. Gennem Jørgen 
Angels (f. 1951) fotografier fra 
koncerter i 1968-1970 fortælles 
historien om bandet.

78.9061 Savage Rose
Gonzalez, Michael José
Ild og frihed 
Politiken, 2018. 450 s
Biografi om bandet The 
Savage Rose. Forsanger 
Annisette Koppel fortæller 
om bandets historie, hvordan 

det er både at blive hyldet og 
hadet, om at være tro mod 
sine idealer og om bandets 
skiftende besætninger med 
forskellige ambitioner til den 
musik, der skulle skabes.

99.4 Balling, Erik
Monggaard, Christian
Olsen Banden
Book Lab, 2018. 331 s
Om Olsen Bandens tilblivelse 
og historie og hvordan de 
igennem 14 film fik en særlig 
rolle i den danske filmhistorie 
og populærkultur gennem 
50 år.

99.4 Bundesen, Michael
Bundesen, Michael
Alting har en ende
People'sPress, 2018. 312 s
Michael Bundesens (f. 1947) 
beretning om barndommen, 
tiden med musikgruppen Shu-
Bi-Dua, om bagsiden af berøm-
melsen og om den dag i 2011, 
da to blodpropper tog ham 
væk fra scenen og sluttede 
eventyret Shu-Bi-Dua.

99.4 Larsen, Kim
This is my life
Heatherhill, 2018. 201 s
Fotografisk billedværk om 
musikeren Kim Larsens (f. 
1945) liv fortalt via billeder 
og tekst. Med tidslinje for 
karrieren, diskografi samt 
fortegnelse over film og tea-
terprojekter.

99.4 Olsen, Allan
Olsen, Allan
Jeg tog en anden vej 
People'sPress, 2018. 254 s
Allan Olsen (f. 1960) fortæller 
om opvæksten i en arbejderfa-
milie, om sin debut i "Mig og 
Charlie", og berømmelsen der 
fulgte med. Han beretter om 
sit skuespillerliv, men også om 
hans alkohomisbrug og årelan-
ge kamp for at forblive ædru, 
og om at gøre en indsats for 
andre i samme situation.
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99.4 Simon, Paul
Jørgensen, Karsten
Paul Simon
Klim, 2018. 277 s 
Om musikeren og mennesket 
Paul Simon (f. 1941) fra hans 
gennembrud med nummeret 
"The sound of silence" midt i 
1960'erne med Art Garfunkel 
(f. 1941) til hans farvel-turné 
"Homeward Bound" og det 
nye album "In the blue light" 
i 2018.

Kunst & design

99.4 Bojesen, Kay
Kay Bojesen 
Trapholt, 2018. 214 s
Humøret i dansk design.

99.4 Hammershøi, Vilhelm
Vilhelm Hammershøi 
Lindhardt & Ringhof, 2018. 575 s
Biografi med over 500 maleri-
er, tegninger, fotografier, skit-
ser, udklip, postkort og breve, 
der tilsammen giver et både 
biografisk, kunsthistorisk og 
kulturhistorisk blik på Vilhelm 
Hammershøi (1864-1916) og 
hans værk. I biografiske afsnit 
belyses vigtige personer og 
omdrejningspunkter for hans 
liv og værk.

99.4 Kvium, Michael
Höegh, Birgitte Ellemann
Michael Kvium - den nådesløse 
Gyldendal, 2018. 360 s
Baseret på en række inter-
views gives et indblik i billed-
kunstneren Michael Kviums 
(f. 1955) liv og værker. Om 
opvæksten i en katolsk familie, 
uddannelsen som bladtegner, 
engagementet i byens motor-
cykelklub, optagelsen på 
kunstakademiet i København 
og hans arbejdsmetoder.

Historie

91.91
Fra verdenskrig til borgerkrig
Gyldendal, 2018. 343 s
Gennemgang af 1. verdenskrig 
på Østfronten med fokus på 
danske interesser. Danmark 
havde store økonomiske og 

politiske interesser i Rusland, 
og en stor gruppe af sønder-
jyder deltog i krigen på tysk 
side, ligesom der var danske 
soldater, der kæmpede på rus-
sisk side.

91.94
Kershaw, Ian
Gode tider - nye farer
Gad, 2018. 375 s
Kronologisk beskrivelse af 
Europas udvikling efter 2. 
verdenskrig og frem til olie-
krisen i 1973. Herunder afsnit 
om adskillelsen mellem øst 
og vest via kommunismen og 
jerntæppet samt Europas kul-
turliv i perioden.

96.71
Juul Pedersen, Leif
Historien om Luftwaffes 
danske hovedkvarter i 
Skanderborg 

Turbine, 2017. 170 s
Fortælling om de begiven-
heder, der ledte til og fulgte 
efter etableringen af det tyske  
luftvåbens base.

98.217
Iran i historiens søgelys
Orbis, 2018. 301 s
Kulturhistorisk og historisk 
overblik over Iran.

99.1
Müller, Michael
Barn af besættelsen
Gyldendal, 2018. 351 s
28 kendte danskere fortæller 
om deres opvækst under den 
tyske besættelse af Danmark i 
1940-1945.
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Apple, windows & 
sociale medier

19.6333
Vest, Filip
Photoshop Elements 18 
Libris, 2018. 91 s
Til pc og Mac.

19.6393
Hvordan bliver  
vi digitalt dannede?

Information, 2018. 86 s
Om den digitale verdens 
udfordringer, samt et bud 
på den digitale dannelse. 
Hvordan navigerer man i en 
verden fyldt med fake news, 
shitstorme, hævnporno og 
digital afhængighed?

19.6393
Lanier, Jaron
Ti argumenter for at slette 
dine profiler på de sociale 
medier nu 

Gyldendal, 2018. 173 s 
10 argumenter for hvorfor 
man skal slette sine profiler 
på de sociale medier. Et par 
af argumenterne er f.eks., at 
man mister sin empati og bli-
ver ulykkelig og usympatisk af 
at bruge sociale medier.

19.6393
Møller Kristensen, Lykke
Dit digitale barn har brug  
for en voksen

Gad, 2018. 210 s
På baggrund af viden om børn 
og unges digitale færden, 
gives værktøjer og gode råd 
til forældre og andre voksne 
om hvordan man kan opdrage 
og vejlede om at begå sig i en 
verden hvor smartphones, spil 
og sociale medier fylder stadig 
mere.

FILM

Nordiske film 

Den skyldige
Nordisk Film, 2018. Dvd
Politibetjenten Asger har vagt 
på alarmcentralen og modta-
ger et opkald fra en kvinde, 
der siger hun er blevet kidnap-
pet og nu sidder i en bil med 
gerningsmanden. Opkaldet 
afbrydes og Asger har kun 
telefonen som redskab til at 
redde hende.

Udenlandske film 

C'est la vie!
Another World Entertainment, 
2018. Dvd

Max arrangerer fester i 
Frankrig. Man følger ham, 
hans folk samt gæsterne til et 
kæmpe slotsbryllup, hvor alt, 

der kan gå galt, går galt, men 
kærligheden sejrer til sidst.

Deadpool 2
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018. Dvd

Deadpool starter en ny super-
heltegruppe, X-Force, for at 
redde en ung mutant. Det 
betyder død og ødelæggelse 
hvor de end kommer hen.

Jurassic World  
- fallen kingdom

Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. Dvd

Tre år efter at temaparken 
"Jurassic World" blev ødelagt 
af dinosaurer, ønsker nogen 
at redde de overlevende dino-
saurer væk fra Isla Nublar, før 
en vulkan truer med at dræbe 
alt. Men har de rent mel i 
posen?
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Ondskabens hus
Nordisk Film, 2018. Dvd
Efter mormor Ellens død sker 
der uforklarlige ting i huset, 
hvor de efterladte nu bor. 
Hendes gravsted skændes 
kort efter begravelsen, og 
hendes datter slås med mod-
stridende følelser omkring sin 
psykisk syge familie.

Sweet country
Angel, 2018. Dvd
Da aborigineren Sam skyder 
en hvid krigsveteran i selv-
forsvar, bliver han pludselig 
jaget vildt. For i Australien i 
1920'erne er retfærdighed ikke 
for alle men forbeholdt den 
hvide mand.

Vi ses deroppe
Another World Entertainment, 
2018. Dvd

De to soldaterkammerater 
Albert og Édouard overlever 
1. Verdenskrigs rædsler, men 
ikke uden ar på krop og sjæl. 
De hutler sig gennem daglig-
dagen i Paris og føler sig mar-
ginaliserede og udnyttet. Lige 
indtil Édouard får ideen til et 
helt fantastisk svindelnummer.

SPIL

Dakar 18
Höfen, Koch Media, 2018. PS4
Racerspil. Her kan du deltage 
i Dakar 18 rally-eventet, som 
består af en rute på 9000 
km gennem Peru, Bolivia og 
Argentina. Intens rally-kørsel 
gennem ørken og klippeland-
skab, og samtidig skal du kun-
ne navigere via sparsomme 
instrukser og km-angivelser.

Dead cells 
Merge Games, 2018. PS4
Platformspil. 2D platformspil 
i roguelike-genren. Du er en 
klump flydende gen-masse, 
som tager kontrol over en 
halshugget krop. Din opgave 
er at slippe ud af et forhekset 
slot. Ultra høj sværhedsgrad 
og ingen muligheder for at 
gemme undervejs.

Fallout 76
ZeniMax Europe Limited, 2018. 
Xbox One

Actionspil. Prequel til Fallout-
seriern. Du er blandt de første 
mennesker, som har til opgave 
at genkolonisere Jorden efter 
en global atomkrig. Historien 
foregår i West Virginia i år 
2102.

Moonlighter 
Merge Games, 2018. PS4
Rollespil. I Rynoka findes 
butikken Moonlighter. Den 
sælger alt hvad en veludstyret 
helt har behov for. Butikken 
drives af dig, i rollen som 
ungersvenden Will, der hver 
eneste aften må begive sig 
ned i farlige grotter for at 
fylde sit varelager op.

Red dead redemption II
Take-Two Interactive, 2018. PS4
Actionspil. Adventurespil. 
Prequel til Red dead redempti-
on. Handlingen foregår i 1899 
i et open world-miljø, fordelt 
over 5 fiktive stater i USA. Du 
er den lovløse cowboy Arthur 
Morgan, som sammen med 
Van der Linde-banden skal 
klare sig mod andre bander, 
myndighederne og den barske 
natur.
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