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BØGER

Danske romaner

Boberg, Thomas

Africana
Gyldendal, 2019. 437 s

Rebecca har rødder i Ghana og 
rejser dertil som radiojournalist 
sammen med sin nye kæreste, 
Thomas, der er rodløs og på 
én og samme tid rejser væk 
fra noget og hen imod noget 
andet.

Brun, Kirsten

Efter branden 
Byens, 2019. 300 s

Efter flere års adskillelse 
mødes 70-årige Stig og hans to 
voksne døtre i et sommerhus i 
Vestjylland. Tiden er kommet 
til at gøre op med skuffelser, 
svigt og gammelt nag.

Grøndahl, Jens Christian

Inde fra stormen 
Gyldendal, 2019. 203 s

Forfatteren Adam Huus befin-
der sig i et vakuum: han har 
ikke kunnet skrive i flere år, 
hans kone flytter for en stund, 
og der er knas i flere af hans 
relationer. Dertil hvirvles han 
ind i et #MeToo-stormvejr.

Morgenthaler, Anders

Helle Erobreren
Gyldendal, 2019. 285 s

Helle mister sit elskede slag-
terarbejde og bliver af omveje 
pludselig forvekslet med en 
polsk turnuslæge. En komplet 
vanvittig fortælling om en 
kvinde, der satser alting for at 
få en ny chance.

Odde, Bodil

Lyden af stille ro
Rydendahl, 2019. 301 s

Miremare sørger over at have 
tabt sig selv i hverdagen og et 
kærlighedsløst ægteskab og 
beslutter sig for, at en ændring 
må ske.

Simonsen, Knud

Guldsmugleren fra Gilleleje 
Hovedland, 2019. 330 s

Dokumentarisk roman om en 
fiskeskipper fra Gilleleje som 
involverer sig i guldsmugleri 
under den tyske besættelse af 
Danmark.

Svendsen, Hanne Marie

Mellem regndråber 
Gyldendal, 2019. 123 s

Eftertænksom roman om sor-
gen over at miste sin livspart-
ner gennem mange år, og om 
at finde vejen til et nyt liv.

Tind, Eva

Ophav 
Gyldendal, 2019. 290 s

Eventyrlig roman om familie-
bånd på tværs af kontinenter 
og konsekvenserne af en kom-
promisløs kunstnerisk søgen.

Nordiske romaner

Espedal, Tomas

Elsken
Batzer, 2019. 90 s

Hovedpersonen glæder sig til 
at dø, han har fået nok af livet. 
Men hvor og hvornår skal han 
dø?

Sinisalo, Johanna

Solens kerne
Jensen & Dalgaard, 2019. 347 s

Dystopisk fremtidsfortælling 
i et orwellsk Finland, hvor 
racehygiejne, kønspolitik og 
overvågning styrer samfundet. 
To søstre skilles, da de vælger 
hver deres vej i livet. Den ene 
er udvalgt til at føde børn og 
være hjemmegående, den 
anden pålagt at arbejde og ikke 
forplante sig.
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Stridsberg, Sara

Kærlighedens Antarktis 
Grif, 2019. 313 s

En myrdet kvinde fortæller fra 
dødsriget om sit korte liv som 
datter, søster, hustru, mor og 
prostitueret og reflekterer over 
væsentlige episoder i sit liv.

Östergren, Klas

I en skov af sumak
Rosinante, 2019. 260 s

I Stockholm i 1970 tilbringer 
Kenneth sommeren sammen 
med søskendeparret Dan og 
Hellen i en hytte i baghaven. 
Søskendeparrets forældre bor 
i Vietnam, hvor Vietnamkrigen 
raser. I hytten forsøger de at 
vende verden ryggen, men 
alligevel trænger livet og tidens 
politiske strømninger sig på.

Udenlandske romaner

Barba, Andrés

Små hænder
Skjødt, 2019. 96 s

7-årige Marina har lært at sige 
"min far døde på stedet, min 
mor på hospitalet" uden trist-
hed, ligesom et navn overfor 
fremmede. På børnehjemmet 
for forældreløse piger finder 
Marina på en leg for at blive 
accepteret af de andre piger.

Di Pietrantonio, Donatella

Pigen de sendte tilbage 
C&K, 2019. 214 s

Uden forklaring bliver en 
13-årig pige sendt til en frem-
med familie. Det er hendes 
biologiske forældre, og de er, i 
modsætning til de adoptivfor-
ældre hun er opvokset hos, fat-
tige og har mange børn. Et nyt, 
barsk liv venter fyldt med savn 
og spørgsmålet om hvorfor.

Ford, Jamie

Kærlighed og andre 
trøstepræmier
Cicero, 2019. 381 s

Under verdensudstillingen i 
Seattle i 1909 bliver den 12-åri-
ge Ernest Young udloddet som 
præmie og ender som tjeneste-

dreng på et bordel. I 1962 er der 
igen verdensudstilling i Seattle 
og det vækker minder og afslø-
rer hemmeligheder.

Houellebecq, Michel

Serotonin
Rosinante, 2019. 348 s

46-årige Florent-Claude 
Labrouste holder livet ud med 
antidepressive midler og sprut, 
mens han undersøger tilværel-
sens muligheder for lykke ved 
at mindes og opsøge steder og 
personer fra sit liv.

Rachman, Tom

Den italienske mester
Politiken, 2019. 345 s

Charles Bavinsky er søn af en 
excentrisk kunstner, hvilket 
påvirker hele hans livsforløb. 
Trods farens egoistiske adfærd 

elsker Charles ham ubetinget 
og forsøger på alle måder at 
opnå farens anerkendelse. 
Handlingen udspiller sig fra 
1955-2018.

Kærlighed &  
underholdning

Davidsson, Camilla

Pensionatet ved verdens ende 
Palatium, 2019. 311 s

2. del af Under mælkevejens stjerner

Da karrierekvinden Emma er 
tæt på at få stress, låner hun 
en hytte på den lille ø Färø. Kan 
opholdet på øen og mødet med 
øens beboere, få Emma til at 
finde mening med livet?
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Dillon, Lucy

Hvor lyset slipper ind
Zara, 2019. 448 s

Lorna kan ikke slippe kunstver-
denen, og da lejlighed byder 
sig, overtager hun et kunstgal-
leri i sin hjemby Longhampton, 
hvor hendes familie gik i opløs-
ning og hendes komplicerede 
kærlighedshistorie begyndte.

Gabaldon, Diana

Outlander. 6. bind
Gyldendal, 2019. 660/566 s

Del 1 og 2 : Et pust af sne og aske

Året er 1772. Jamie Fraser bliver 
bedt om at samle indbyggerne 
og genoprette freden mellem 
Storbritannien og dets ameri-
kanske kolonier, men hans tids-
rejsende kone Claire har fortalt 
ham hvad resultatet vil blive.

Kleypas, Lisa

Lilys længsel
Pretty Ink, 2019. 389 s

Lily Lawson fester sig igennem 
Victoriatidens London. Lily er 
berygtet for sin skønhed og 
sine rebelske manérer. Men 
da hun prøver at krydse klin-
ger med den magtfulde Lord 
Wolverton får det uventede 
konsekvenser.

Kwan, Kevin

Millionæren fra Singapore
Hr. Ferdinand, 2019. 472 s

Da Rachel og Nicholas fal-
der for hinanden i New York, 
ved hun ikke, at han er en af 
Singapores mest eftertragtede 
unge mænd. Men et bryllup i 
hans hjemby Singapore vender 
op og ned på hendes liv.

McFarlane, Mhairi

Du må aldrig glemme mig
HarperCollins Nordic, 2019. 393 s

Georgina er en frisk, men også 
usikker ung pige. Hun forelsker 
sig i enspænderen Lucas, men 
noget går helt galt. Mange år 
senere, mens hun kæmper med 
familieproblemer og en selv-
optaget kæreste, dukker Lucas 
op igen på den bar, hvor hun 
arbejder.

Martin-Lugand, Agnès

Livet er let, bare rolig
Politiken, 2019. 238 s

Efter forholdet til Edward i 
Irland gik i stykker er Diana 
tilbage i Paris, hvor hun prøver 
at starte på en frisk. På kær-
lighedsfronten tilsmiler lykken 
Diana i mødet med søde og 
betænksomme Olivier, men et 
gensyn med Edward får Diana 
til at revurdere hele hendes 
tilværelse i Paris.

Montefiore, Santa

Den franske gartner
Turbulenz, 2019. 441 s

Miranda og David flytter fra det 
fashionable London til drøm-
mevillaen på landet med de 
åbne vidder og den storslåede 
have. Men virkeligheden viser 
sig at være væsentlig anderle-
des end drømmen.

Morton, Kate

Urmagerens datter
Cicero, 2019. 478 s

I 1862 bliver en kvinde dræbt, en 
anden forsvinder og et arvestyk-
ke er væk. 150 år senere falder 
den unge arkivar Elodie Winslow 
over et fotografi og en kunstners 
skitseblok. Begge ting har så 
stor tiltrækningskraft, at Elodie 
starter sin egen efterforskning.

Historiske romaner

Ferrándiz, Juan Francisco

Den forbandede jord
Cicero, 2019. 644 s

Historisk roman om den unge 
nyudnævnte biskop Frodo der i 
år 861 kommer til den forfaldne 
by Barcelona for at skabe et 
religiøst centrum og en driftig 
handelsby. Det bliver en tid 
præget af magtkampe, men 
også kærlighed.

Holm, Lasse

Lodbrogsønnernes død
Politiken, 2019. 382 s

På vej hjem fra Konstantinopel 
mod Danernes land må Rolf 
Rapkæft og Lodbrogsønnerne 
i år 873 kæmpe for overlevelse 
blandt såvel venner som talrige 
fjender.



6

Spænding

Arlidge, Matthew

Kongens efterfølger
Jentas, 2019. 335 s

Kommissær Helen Grace bliver 
sat på en svær opgave, da en 
mand findes dræbt i en S/M-
klub. Hun kender ham person-
ligt, da hun i et rum stykke tid 
har brugt hans ydelser og det 
bliver sagen ikke nemmere af.

Bolton, Sharon

Håndværkeren
Jentas, 2019. 411 s

Politikvinden Florence vender 
tilbage til gerningsstedet 30 år 
efter hun fangede en af egnens 
mest berygtede mordere, men 
noget mørkt ulmer i krogene, 
og hun begynder at tvivle på 
om hun fangede den rigtige.

Castillo, Linda

I al hemmelighed
Hr. Ferdinand, 2019. 373 s

En 18-årig amishdreng findes 
død i en lade, der er brændt 
ned til grunden. Politichef Kate 
Burkholder skal løse sagen, 
hvor alle helst holder sig for 
sig selv. Snart viser det sig, at 
den dræbte ikke var en af Guds 
bedste børn.

Connelly, Michael

Mørkets ridder
Klim, 2019. 335 s

Den pensionerede efterforsker 
Harry Bosch finder sammen 
med en ung kollega Reneé 
Ballard om opklaringen af en 
gammel sag om en myrdet 
15-årig pige, som Harry har 
lovet hendes mor at opklare.

Griffiths, Elly

Døden på museet
Gad, 2019. 331 s

Efter et mord og et mistænke-
ligt dødsfald i forbindelse med 
et lille museum, som ejer en 
samling aborigine knogler, bli-
ver arkæologen Ruth Galloway 
med de specielle venner og 
familieforhold involveret i 
politiets arbejde i det ellers så 
fredelige Norfolk.

Jewell, Lisa

Og så var hun væk
Gad, 2019. 334 s

Ellie Mack forsvinder sporløst i 
London som 15-årig. Ti år sene-
re bliver hendes knoglerester 
fundet, og hendes mor Laurel 
forelsker sig overrumplende i 
den karismatiske Floyd. Han 
har en datter på ni, som minder 
påfaldende om Ellie som lille, 
og Laurel begynder at få bange 
anelser.

Knight, Renée

Sekretæren
Hr. Ferdinand, 2019. 301 s

Christine er sekretær for Mina 
Appelton, som ikke kun er ejer 
af en forretningskæde, men 
også en kendt tv-personlighed 
- en fortrolig post som Christine 

har nydt. Men netop loyaliteten 
og fortroligheden kommer til at 
koste hende dyrt.

Mackintosh, Clare

Lad mig dø
Aronsen, 2019. 452 s

Begge Annas forældre begik 
selvmord med 7 måneders mel-
lemrum. Nu er der gået 1 år og 
Anna er i mellemtiden selv ble-
vet mor. Men på årsdagen for 
moderens selvmord, får Anna 
pludselig et anonymt brev 
som antyder, at de ikke begik 
selvmord. Nu må Anna opklare 
hvad der skete.
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Malerman, Josh

Bird box
Kandor, 2019. 290 s

Noget rædselsfuldt hærger 
verden. Noget som ingen må 
se, for så bliver man drevet 
ud i en vanvittig sindstilstand, 
hvor man begår brutale mord 
og derefter selvmord. Malorie 
og hendes to børn vælger at 
flygte. Men kan de undslippe?

Neuhaus, Nele

De levende og de døde 
People'sPress, 2019. 505 s

Kirchhoff skal på bryllupsrejse 
med Christoph, men bliver 
hjemme, da en snigmorder 
pludselig skyder en ældre kvin-
de, som går tur med sin hund. 
Kirchhoff må opklare sagen 
sammen med Bodenstein, og 
pludselig står de med flere, til-
syneladende, uskyldige ofre.

Paris, B. A.

Bring mig tilbage
Jentas, 2019. 308 s

For 12 år siden forsvandt Finns 
kæreste Layla, og alle har opgi-
vet håbet om, at hun stadig er i 
live. Men nu hvor Finn skal gif-
tes med Laylas søster Ellen, ser 
det ud til, at Layla er i live, og 
at hun vil have Finn tilbage.

Parks, Brad

Ikke et ord
Jentas, 2019. 421 s

En forbundsdommer i Virginia 
får bortført sine 6-årige tvil-
linger. Formålet er at presse en 
bestemt afgørelse gennem ret-
ten, men situationen kommer 
helt ud af kontrol.

Patterson, Jorge Zepeda

Den sorte trøje
DreamLitt, 2018. 381 s

Under Tour de France sker ufor-
klarlige sabotagehandlinger og 
mord. Marc Moreau er førende 
hjælperytter og bliver aktiv i 
efterforskningen. Efterhånden 
som klassementet forrykkes, 
skifter mistankerne, og Marc 
må granske sig selv og sine 
ambitioner for den gule trøje.

Rankin, Ian

Et hus af løgne
Klim, 2019. 424 s

I Edinburgh finder man liget 
af en privatdetektiv, som for-
svandt for mange år siden. 
Rejseholdet kommer ingen veg-
ne med sagen, men så blander 
den pensionerede kriminalkom-
missær John Rebus sig. Han 
havde oprindeligt sagen, men 
efterforskningen dengang var 
mangelfuld og Rebus erkender 
sin andel i fadæsen.

Robards, Karen

Nomade 44
Flamingo, 2019. 298 s

Bianca mister som barn sin 
mor i en voldsom eksplosion, 
som hun også selv var tiltænkt 
at dø i. Som voksen bliver hun 
jaget vildt af CIA-agenter, da 

det viser sig, at hun er eneste 
overlevende af et hemmeligt 
reagensglaseksperiment.

Silva, Daniel

Den anden kvinde
HarperCollins, 2019. 446 s

Drabet på en russisk dobbelt-
agent trækker tråde gennem 
et utal af sikkerhedstjenester. 
Gabriel Allon må bruge al sin 
snilde for at opklare et rænke-
spil af historiske dimensioner, 
der involverer den højest place-
rede muldvarp i Vesten Drabet 
på en russisk dobbeltagent 
trækker tråde gennem et utal 
af sikkerhedstjenester. Gabriel 
Allon må bruge al sin snilde 
for at opklare et rænkespil af 
historiske dimensioner, der 
involverer den højest placerede 
muldvarp i Vesten.



8

Tudor, C. J.

Dengang Annie Thorne  
forsvandt 

Gyldendal, 2019. 350 s

Da Joe var barn, forsvandt hans 
lillesøster i 48 timer, og intet 
blev det samme. Nu forsvin-
der der også andre børn, og 
Joe vender tilbage til den lille 
mineby i Nottinghamshire, hvor 
der er ondt i vente.

Tyce, Harriet

Bitter frugt
Gyldendal, 2019. 348 s

Advokaten Alisons liv har det 
hele: Mand, barn og en karriere 
der kører på skinner. Men under 
overfladen er det hele ikke som 
det ser ud.

Ware, Ruth

Mrs. Westaway er død 
Gyldendal, 2019. 374 s

Hal Westaway trues af en låne-
haj. Da hun får brev om, at hen-
des velhavende, men ukendte 
bedstemor er død, øjner hun 
chancen for at komme ud af sit 
økonomiske uføre, men fami-
lien Westaway har flere dunkle 
hemmeligheder.

Dansk spænding

Dahl, Rikke

Som om vi aldrig  
rigtigt fandtes

Turbine, 2019. 472 s

Christin får et telefonopkald 
om et dødsfald i hendes barn-
domsby. Fortiden tvinger hende 
tilbage, hvor hun sammen med 
den lokale journalist Micki 

Reiss prøver at afdække, hvad 
der skete dengang i ungdoms-
årene, hvor de var en lykkelig 
gruppe unge og hvor alting 
smuldrede.

Dahlberg, Rasmus

Thors hammer
Turbine, 2019. 338 s

Jonas Kvist rejser sammen med 
Pandoracellen til Island, hvor 
de skal deltage i en katastrofe-
øvelse, som bliver lidt for rea-
listisk og virkelig, da vulkanen 
Katla går i udbrud. Samtidig 
indleder han et forhold til kvin-
den Helga, imens hans kæreste 
Nynne fængsles.

Egholm, Elsebeth

Frit fald
Politiken, 2019. 423 s

Den aarhusianske læge Rina er 
klatrer og udsmykker i hemme-
lighed høje bygninger. Selv om 
hun føler sig forfulgt og truet, 
leder Rina stadig efter den 
person, der for nylig dræbte 
en ung klatrer under en natlig 
klatring. Drabsmanden og Rina 
kommer tættere på hinanden, 
og det bliver en kamp på liv 
og død.

Faber, Kim

Vinterland 
Politiken, 2019. 463 s

København er blevet udsat for 
et terrorangreb. Alt mandskab 
indkaldes bortset fra den ruti-
nerede politikommissær Martin 
Juncker, som er blevet degra-
deret til at gøre tjeneste i en 
sjællandsk provinsby. Han får 
dog travlt da fundet af en myr-
det mand, trækker tråde til en 
nynazistisk gruppe og måske til 
terrorangrebet.

Fredensborg, Eva Maria

Den tavse røver 
People's Press, 2019. 388 s

Aspirant og afhøringsleder 
Nadia Elmkvist forsøger 
sammen med enspænderen 
Hampus Cedergren at opklare 
en række hjemmerøverier. Men 
Nadias hårde og kompromis-
løse arbejdsmetoder kompli-
cerer samarbejdet og samtidig 
demonstrerer højreradikale 
borgere, for at protestere mod 
et krydstogtskib med 1800 
asylansøgere ombord.
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Garmark, David

Rød tåge
Montagne, 2019. 432 s

Hvert hundrede år kommer 
Ellepigen op af søen på Hvidø 
og lokker øens unge mænd 
i døden. Efterforskerne Max 
Munk og Merian Takano kaldes 
til øen, hvor de skal lede efter 
morderen i øens skjulte liv.

Halfdan, Finn

Oraklet 
People'sPress, 2019. 382 s

Drabsefterforsker Daniel Bro får 
et anonymt tip, som kan give 
ham navnet på den, der myr-
dede hans søster i Roskilde for 
nitten år siden. Blot skal Daniel 
videregive fortrolige oplysnin-
ger. Det udvikler sig til en dra-
matisk jagt på liv og død.

Kjædegaard, Lars

Rige svin
Rosinante, 2019. 300 s

Thor Belling bliver sendt på 
tvungen ferie af sin chef, drabs-
chef Richard Brøssner. Belling 
kæmper med et hemmeligt 
morfinmisbrug og bliver, på sin 
ferie, rodet ind i et brutalt mord 
på en mand fundet i en lade 
med hælervarer.

Lindholm, Mikael R.

Et ubetydeligt mord
HarperCollins, 2019. 508 s

En dræbt lastbilchauffør og en 
forsvunden container fører til 
et samarbejde mellem politias-
sistenten Tessa Højmark og den 
mere hårdkogte agent Adam 
Berg. Sammen bliver de filtret 
ind i en større operation mel-
lem mafiaen og PET.

Thomassen, Lars

Lad de døde  
begrave de døde

Månen, 2019. 461 s

Kaj Brønds og Jake Vesterlund 
overlever mødet med den 
bestialske seriemorder Ditlev 
Rosenkilde, og de lever nu i 
skjul i Billund, da Ditlev stadig 
er i live og på fri fod.

Thorsteinsson, Tommy

Havhvepsen
Forfatterskabet.dk, 2019. 332 s

En skruppelløs hacker afpres-
ser pacemakerpatienter. 
Efterforskerne Anna Blaafalk 
og Anders Axelsen bliver sat 
på sagen.

Nordisk spænding

Alsterdal, Tove

Blindtunnel
Modtryk, 2019. 285 s

Et svensk par køber en forfal-
den vingård i Tjekkiet. I kæl-
deren finder de et mumificeret 
drengelig, og kort efter bliver 
en kvinde dræbt på gården. 
Noget peger tilbage på anden 
verdenskrig og udrensningen af 
sudetertyskere fra området.

Egeland, Tom

Codex
Turbine, 2019. 500 s

I en en sarkofag finder man 
både Jesu tornekrone og en 
2000 år gammel tekstsamling, 
der kan være med til at ændre 
menneskehedens opfattelse 
af kristendommen. Med under 
udgravningen er den norske 
superarkæolog Bjørn Beltø, og 
han må træde i karakter, da de 
spektakulære fund forsvinder 
og mennesker begynder at dø.

Fjell, Jan-Erik

Hævneren
People'sPress, 2019. 405 s

Krimiserien med Anton Brekke

En seriemorder viser sig at 
være løs og sporerne peger til-
bage på en 50 år gammel sag.
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Grebe, Camilla

Dvale
Lindhardt og Ringhof, 2019. 463 s

To lig bliver fundet i 
den svenske skærgård. 
Kriminalinspektør Manfred 
Ohlsson undersøger drabssa-
gen, men politiet kan ikke finde 
en sammenhæng og snart bli-
ver endnu en ung mand meldt 
savnet.

Holt, Anne

En grav til to 
Modtryk, 2019. 362 s

Selma Falcks første sag

I Oslo har stjerneadvokaten 
Selma Falck mistet job, status 
og familie på grund af ludo-
mani. Hun er nu tvunget til at 
hjælpe sin tidligere chef, hvis 
datter er anklaget for doping 
og udelukket fra landsholdet i 
langrend. Det kræver sine ofre.

Lilja Sigurðardóttir

Snaren 
People'sPress, 2019. 321 s

Narkosmugleren Sonja flygter 
med sin søn til Florida, hvor 
hun ønsker at starte et nyt liv 
med ham. Men hendes ægte-
mand, en nådesløs narkobag-
mand, finder dem og tvinger 
dem tilbage til Island.

Läckberg, Camilla

Det gyldne bur 
People'sPress, 2019. 328 s

Faye har tilsyneladende alt: 
mand, barn og luksuslejlighed. 
Men bag facaden føler Faye sig 
fanget i et gyldent bur af sin 
mand. En dag træffer hun en 
beslutning om hævn.

Marklund, Liza

Sort perle
Rosinante, 2019. 494 s

En skæbnesvanger nat i 
1990'erne forulykker en båd 
ud for stillehavsøen Manihiki. 
I båden er den svenske mand 
Erik, og fra dette sekund foran-
dres verden for perlefiskeren 
Kiona.

Natt och Dag, Niklas

1793 
Rosinante, 2019. 494 s

Krimi fra 1700-tallets 
Stockholm. Et skamferet lig 
bjærges i land, og opklarings-
arbejdet sender den erfarne 
anklager Cecil Winge og hans 
makker, den enarmede slags-
bror og soldat Mickel Cardell 
rundt i usle og ondsindede 
hjørner af både menneskelivet 
og byen.

Sten, Viveca

I dårligt selskab
People'sPress, 2019. 503 s

Narkobagmanden Andreis 
Kovac er hustrumishandler, og 
nu vil Nora Linde og Thomas 
Andreasson have hans kone 
til at vidne i en retssag mod 
ham. Men kan Nora og Thomas 
beskytte hende imod en mand, 
for hvem et svigt er værre end 
døden?

Staalesen, Gunnar

Udenfor er hundene
Gyldendal, 2019. 314 s

En aften er Varg Veum ved at 
blive kørt ned. Tilfældigt? Eller 
hænger det sammen med en 
tidligere overgrebssag, som 
Veum fejlagtigt var sigtet i?

Svernström, Bo

Ofrenes offer 
Rosinante, 2019. 438 s

En nøgen mand findes søm-
met fast til væggen i en lade. 
Han har været udsat for mange 
timers tortur, men er stadig 
i live. En række brutale mord 
følger, og politikommissær Carl 
Edson forsøger at finde en for-
bindelse. Journalisten Alexandra 
får tips fra en anonym kilde og 
indblandes i sagen.
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Zander, Joakim

Vennen 
Gyldendal, 2019. 413 s

En ung svensk mand forel-
sker sig i en arabisk fotograf 
i Beirut, men er den udkårne 
i virkeligheden terrorist? I 
Stockholm bliver en yngre kvin-
delig stjerneadvokat anklaget 
for at være til fare for rigets 
sikkerhed. De to spor løber 
sammen i Bruxelles i en drama-
tisk menneskejagt, som hand-
ler om terrorisme, storpolitik 
og dobbeltspil.

Tegneserier

Godtfredsen, Nuka K.

De første skridt
Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag, 
2009. 60 s

Nanu, en Independence-dreng 
fra Ellesmere Island, vandrer 
med sin familie mod Grønland. 
På sin anden rejse som voksen 
nord om Grønland møder han 
Saqqaq-folk, som er vandret 
syd om Grønland.

Hansen, Allan Christian

Jammers Minde
Arabesk, 2019. 207 s

Om kongedatteren Leonora 
Christina Ulfeldt (1621-1698), 
der fra at have været rigets før-
stekvinde, falder så dybt som 
man kan og bliver indespærret 
i Blåtårn blandt kriminelle. 
Hendes forbrydelse er forræ-
deri mod den danske trone.

Høstrup, Line Høj

Det rette element
Forlæns, 2019. 80 s

Ellen køber sit drømmehus, 
men sygdommen ALS ændrer 
Ellens liv og drømme radikalt 
og Ellen må tage "det gode liv" 
op til revision. Er det muligt at 
slippe kontrollen og samtidig 
have et godt liv?

Smith, Kevin

Hit-Girl i Hollywood
Cobolt, 2019. 32 s

Efter at have håndteret et 
skoleskyderi på blodig og 
småpsykopatisk vis, drager 
anti-superhelten Hit-Girl til 
Hollywood. De vil nemlig lave 
en film om hende. Hit-Girl 
elsker ikke ideen.

Strömquist, Liv

I'm every woman
Cobolt, 2019. 116 s

Hvordan han kvinderne haft det 
op gennem historien? Hvem er 
verdens værste boyfriend? Kan 
kernefamilieprojektet lykkes? 
Disse og mange andre emner 
kommer frem i lyset her.

Biografier  
& livshistorier

61.645

Grauslund Nielsen, Hildur

Jeg er autist
Gyldendal, 2019. 189 s

Hildur Grauslund Nielsen (f. 
1973) fik som 41-årig konsta-
teret autismeforstyrrelsen 
Aspergers. Hun fortæller sin 
livshistorie kronologisk og 
struktureret i temaerne: de 
autistiske træk, barndomslivet 
og familien, arbejdslivet som 
strukturfix og voksenlivets 
ensomhed med angst, stress, 
dårlig søvn og andre følgevirk-
ninger af diagnosen.
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99.4 Grundtvig, N. F. S.

Jes Fabricius Møller

Grundtvigs død
Aarhus Universitetsforlag, 2019. 100 s

Forfatteren giver et oprids af 
Grundtvigs (1783-1872) liv fra 
start til slut og beskæftiger sig 
med de ideer og synspunkter, 
der er repræsenteret i hans 
omfattende forfatterskab.

99.4 Kant, Immanuel

De Quincey, Thomas

Immanuel Kants sidste dage
A Mock Book, 2019. 143 s

Essay fra 1827 om den tyske 
filosof Immanuel Kants (1724-
1804) liv og levned i den sidste 
tid før hans død med et særligt 
blik for filosoffens mange sær-
heder, fobier og psykologiske 
tics.

99.4 Knudsen, William S.

Sønnichsen, Ole

One dollar man 
Storyhouse, 2019. 430 s

Historien om dansk-amerikane-
ren William S. Knudsen (1879-
1948), der kæmpede sig op fra 
bunden af det amerikanske 
samfund til ledende stillinger 
i bilindustrien, inden han blev 
sat i spidsen for den amerikan-
ske produktion af krigsudstyr 
under Anden Verdenskrig.

99.4 Knuth, Marcus

Thorsen, Andreas

Marcus Knuth 
Gyldendal, 2019. 239 s

Politisk biografi om venstre-
manden Marcus Knuth (f. 1976) 
med fokus på hans første par år 
i Folketinget, valgkampen op til 
og hvordan han trækker på sin 
tid som soldat i Afghanistan.

99.4 Rahbek, Kamma

Dreyer, Kirsten

Kamma Rahbek og livet  
på Bakkehuset 

Syddansk Universitetsforlag, 2018. 458 s

Om Kamma Rahbek (1775-
1829) og Bakkehuset på 
Frederiksberg, der var 
Guldaldertidens litterære og 
kulturelle centrum som sam-
lingssted for forfattere og kul-
turpersonligheder. Med særlig 
fokus på de mange myter der 
i eftertiden er opstået om 
Rahbek.

99.4 Rørth, Charlotte

Rørth, Charlotte

Gud, du er jo lige her
Gyldendal, 2019. 189 s

I en kirke i Spanien viste Jesus 
sig for Charlotte Rørth. Mødet 
og de efterfølgende episoder, 
hvor hun igen mærker den gud-

dommelige kraft, kaster hende 
de følgende år ud i en store 
overvejelser omkring tro og 
eksistens.

Fra virkelighedens 
verden

34.31

Corfixen, Kristian

Sygeplejersken 
Lindhardt og Ringhof, 2019. 313 s

Dokumentarisk beretning 
om den spektakulære drabs-
sag "Sygeplejerskesagen" fra 
Nykøbing Falster Sygehus, der 
fandt sin afslutning i 2017 med 
fængslingen af den sigtede 
sygeplejerske.

34.31

Meelbye, Susanne

Det perfekte bedrag
Meelbye, 2019. 224 s

Om efterkrigstidens måske 
største bedrageri i form af 
hvidvask af penge via import 
af uld, som samtidig kan være 
baggrunden for to uopkla-
rede mordsager, dobbeltmor-
det på Peter Bangs Vej på 
Frederiksberg i 1948 og mordet 
på Else Langkjær i 1946.
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34.31

Terroristen fra Nørrebro
Politiken, 2019. 239 s

Om terrorangrebet på 
Krudttønden og den jødiske 
moske i Krystalgade i februar 
2015 samt hovedpersonen 
Omar el-Hussein og dennes liv 
og levned.

34.35

Grønlund, Peter

Der hvor solen aldrig skinner
Momenta, 2019. 191 s

Tidligere straffede personer 
fortæller om hvordan de ople-
vede at sidde indespærret, og 
hvorfor de overhovedet hav-
nede bag tremmer.

61.42

Lange Thomsen, Jørgen

Liv og død 
Gyldendal, 2019. 202 s

Med udgangspunkt i 11 cases 
bliver ofrenes historier beskre-
vet ud fra alle de mange 
informationer, som en rets-
mediciner får i forbindelsen 
med jagten på en dødsårsag. 
Udover de beskrevne cases 
fortæller forfatteren om sin 
egen erfaring med kollegaer og 
læremestre.

99.4 Holtze, Gitte

Holtze, Gitte

Jeg lever
Momenta, 2019. 315 s

Om hvordan forfatteren (f. 1973) 
på baggrund af en kriseramt 
tilværelse, både privat og 
arbejdsmæssigt, valgte at van-
dre over 4000 km fra Mexico 
til Canada for at finde ro og 
retning i livet.

Tanker & refleksioner 

13.17

Kjær, Esben

Døden  
- en overlevelsesguide

Gyldendal, 2019. 251 s

Forfatterens personlige fortæl-
ling, høstede erfaringer og 
viden veksler med vejledning 
fra en række sorgeksperter, 
terapeuter, forskere og præ-

ster om tiden før og efter den 
elskede dør.

Samfund & politik

91.94

Lykkeberg, Rune

Vesten mod Vesten
Information, 2019. 494 s

Historien om hvorfor Vesten er 
ved at tabe til sig selv. Gennem 
læsninger af bl.a. ungdomvær-
ker som Harry Potter og The 
Hunger Games, film, musik og 
idéhistorie fortælles den kultur-
historie, som er konteksten for 
det 21. århundredes politiske 
konflikter i Vesten.

91.95

Kold krig igen?
Peter la Cour, 2019. 155 s

Politisk debatbog om Ruslands 
udenrigs- og sikkerhedspoliti-
ske dispositioner set fra vest-
ligt og dansk perspektiv.

99.4 Schlüter, Poul

Wagner, John

Schlüters politiske  
testamente

Gyldendal, 2019. 285 s

Tidligere statsminister Poul 
Schlüter (f. 1929) gør status 
over sine år som konservativ og 
fortæller om sin politiske kar-
riere - fra ungdomstiden til han 
slutter sit virke som aktiv kon-
servativ politiker og med fokus 
på sin tid som statsminister.
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Personlig udvikling  
& psykologi

30.13

Thomsen, Kåre

Kunsten at holde kæft
Gottleben, 2019. 207 s

Om hvordan man framer og 
reframer samtalen, kunsten at 
lytte, strategisk spørgeteknik, 
argumentmodeller og teknik til 
at parere angreb er blot nogle 
af temaerne, der tilsammen 
udgør en håndbog i at opnå 
det, man vil via en veltilrette-
lagt samtale. Undervejs bliver 
metoderne eksemplificeret via 
små cases.

61.36

Jensen, Stinemaria Mollie

Sensitiv fra A-Z
BoD, 2019. 186 s

At være sensitiv er ikke en 
diagnose men et karaktertræk. 
38 forskellige ord med rela-
tion til det at være sensitiv 
gennemgås og belyses med 
eksempler fra forfatterens, 
33 kvinders og én mands liv. 
Endvidere gives spørgsmål og 
øvelser til refleksion og selv-
hjælp.

61.644

Callesen, Pia

Grib livet - slip angsten
Politiken, 2019. 247 s

Om metakognitiv terapi (MCT) 
som metode til at forholde sig 
til tanker, følelser og bekym-
ringer og komme fri af angst-
lidelser.

61.646

Narcissister - i familien,  
i parforholdet og  
på arbejdspladsen

Grenen, 2019. 248 s

Indsigt og viden om narcissi-
ster. Med øvelser og redskaber 
til at håndtere narcissernes 
adfærd samt indblik i konse-
kvenserne af at være tæt på 
en narcissist og hvordan man 
håndterer eftervirkningerne.

Samliv

30.1751

Ægteskabet - et  
enestående venskab

Fokal, 2019. 124 s

Ægteskabet er ideelt set et 
venskab for livet. Forfatterne 
beskriver de mange forskellige 
aspekter af det at være en ven 
for sin ægtefælle, og hvad der 
fremmer og hæmmer venska-
bet i ægteskabet.

37.2

Lynggaard, Smilla

En vellykket familie  
- er sjældent særlig køn!

Lyng, 2019. 172 s

En guide til børnefamilien med 
råd og anvisninger til, hvordan 
man får et mere roligt og har-
monisk familieliv.

37.2

Sensitive børn
Lemuel, 2019. 224 s

Det særligt sensitive barn fra 
nyfødt til teenager.

Rejser & oplevelser

40.4

Bruun Nielsen, Anne-Dorte

Rejsejura
Djøf, 2019. 211 s

Samlet fremstilling af rejsekun-
ders og passagerers rettigheder 
og forpligtelser.

43.7 Liverpool

You'll never walk alone
Anglomania, 2018. 75 s

Inspirationsguide med stem-
ninger fra Liverpool, byen der 
engang var en af verdens stør-
ste vigtigste havnebyer, men 
nu er en kulturby fuld af musik 
og kunst.
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43.87 Dublin

Alive, alive, oh 
Anglomania, 2018. 200 s

En inspirationsguide til Dublin, 
med fokus på de litterære ste-
der i byen.

46.4

Lehman, Else Marie

111 steder på Fyn  
som du skal se

Frydenlund, 2019. 230 s

Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder 
at besøge på Fyn.

47.44 Pyrenæerne

Christensen, Niels Erik

Vandreture i Pyrenæerne 
+50

Danpress, 2019. 82 s

Inspiration til vandreture med 
moderat stigning i Pyrenæerne.

47.5

Nielsen, Lars

Cykler med bjørne
mellemgaard, 2019. 227 s

Om forfatterens cykelture på 
landevejene i det nordligste 
Nordamerika og Californien.

Danmark rundt

46.37 Frederiksberg

Bøgh, Nikolaj

100 historier fra 
Frederiksberg

Lindhardt og Ringhof, 2019. 218 s

Historierne bag 100 af det 
mest interessante bygninger, 
monumenter, statuer og ste-
der af særlig betydning for 
Frederiksberg.

46.4 Tøndermarsken

Tøndermarsken
Gyldendal, 2019. 200 s

Beskrivelse af Tøndermarsken 
i tekst og fotografier. Om 
Tøndermarskens historie, og 
fotografier af naturen delt op 
efter døgnets rytme; morgen, 
dag, skumring og aften/nat.

50.264 Thy

Natur på kanten i og 
omkring Nationalpark Thy

Vestenvind, 2018. 368 s

En kalejdoskopisk rejse i bille-
der og ord gennem det vestlige 
Thy og Hanherred - fra Agger 
Tange i syd til Bulbjerg i nord.

58.888

Sort sol over marsken
Marskforlaget, 2018. 64 s

Billedværk over naturfænome-
net sort sol.

71.86

Engberg, Nils

Danmarks døde kirker
Syddansk Universitetsforlag, 2018. 696 s

Præsentation af 456 døde 
kirker fordelt over hele lan-
det. Gennem en inddeling af 
perioden ca. 700-2018 i seks 
tidsafsnit gives en indføring i, 
hvem der stod bag byggeriet og 

nedlæggelsen af sogne-, klo-
ster- og hospitalskirkerne samt 
hvorfor kirkerne blev opgivet.

Mad & opskrifter  

64.1

Brunch 
Politiken, 2019. 135 s

Til fester og hyggelige dage - 
opskrifter fra Wulff & Konstali 
food shop.

64.12

Jensen, Ditte Julie

Kagedrømme  
- også til hverdag

Thuesen Jensen, 2018. 77 s

Opskrifter på tærter, chokola-
dekager, lagkager, skærekager 
m.m. i varierende sværheds-
grader.
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64.12

Wallentinson, Lina

Bag med bønner
Turbine, 2019. 123 s

Bogen giver inspiration til at 
pifte bagværket op med sunde 
ingredienser som bælgfrugter.

64.15

Bang Olsen, Morten

Vegansk luksus
FADL, 2019. 231 s

Forfatteren, som er kok, byder 
på mere end 90 veganske 
opskrifter - inspireret af den 
finere plantebaserede gastro-
nomi.

64.15

Randrup, Sebastian Mathson

Vegetarisk hverdag
FADL, 2019. 236 s

100 grønne favoritter.

64.17

Spis mig - sunde pandeka-
ger og vafler fra Frk. Skrump

Gyldendal, 2019. 179 s

Opskrifter på pandekager og 
vafler, samt på tilbehør som 
salater og dip. Der kan varieres 
med hensyn til sødemidler, 
fedtstof, gluten, kød, fibre og 
grønsager. Med det rette tilbe-

hør udgør de et lødigt måltid, 
og der er fokus på sund og vari-
eret kost.

66.84

Carpenter, Dave

Lagerøl 
Turbine, 2019. 240 s

Om lagerøllets historie og 
smagsguide til det fulde spek-
trum af lagerøltyper. Med bryg-
getips og opskrifter til hjem-
mebrygning.

Ernæring & sundhed

61.38

Dannerfjord, Stina

100 genveje til vægttab
Politiken, 2019. 216 s

Guide til hvordan man kan 
tabe sig sundt og effektivt 
ved at ændre bare én vane i 
hverdagen - eller ganske få, 
så slankeprojektet bliver langt 

mere overskueligt og realistisk. 
Fokus på 100 typiske uvaner 
og gode genveje der bryder 
vanens magt.

64.14

Korsblomstrede grøntsager
Muusmann, 2019. 136 s

Opskrifter, der alle indeholder 
korsblomstrede grøntsager, 
som f.eks. kål og peberrod 
samt information om grøntsa-
gernes næringsstoffer og sund-
hedsfremmende effekter.

Sy & strik

64.64

Chytræus, Sisse

Chunky business
Chytræus Design, 2019. 24 s

Strik på store pinde. Samling 
af sweatre, bluser, kimono, 
huer og strømper til den kolde 
tid. Modellerne er strikket i ét 
stykke, så der er mindst mulig 
montering.

64.64

Hvitved, Mette

Barselsstrik 
Turbine, 2019. 159 s

18 begyndervenlige unisex-
opskrifter til de mindste børn 
mellem 0 og 2 år. Opskrifter 
på bl.a. cardigans, veste, huer, 
rompers og suttesnore.
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64.65

Chan, Twinkie

Twinkie Chan's hæklede 
lækkerier til boligen 

Turbine, 2019. 112 s

Farverig hæklebog med humo-
ristisk inspirerede ting til hjem-
met, inddelt i kategorierne: 
køkkenet, stuen, badeværelset 
og kontoret. Med introduktion 
til redskaber, masketyper og 
teknikker.

64.65

Gradt, Katja

Supersøde hæklede  
enhjørninger

Legind, 2019. 123 s

Opskrifter på bl.a. hæklede blu-
ser, puder, tæpper, nøgleringe 
og sutsko med enhjørninger 
som det gennemgående tema.

64.65

Linssen, Haafner

Hæklede tæpper i striber 
Turbine, 2019. 128 s

Hækleopskrifter på 20 stribede 
tæpper og 5 tilhørende pro-
jekter: gulvtæppe, grydelap/
håndklæde, pude og væg- og 
sengetæppe. Opskrifterne har 
alle sværhedsgrads-angivelse, 
diagram og farvefoto af det 
færdige arbejde.

64.665

Jollmann, Dorthe

Sy patchwork af stofstrimler
Kratte.dk, 2019. 63 s

Sy nye dækkeservietter, gryde-
lapper og andet til bord, køkken 
og taske med stofstrimler i fine 
farver og i en enkel teknik.

Hobby & fritid

63.37

Schmidt, Karl Christian Gubi

Håndbryggerens  
bog om humle

Turbine, 2019. 133 s

Om humleavl.

63.51

Smuk køkkenhave
Koustrup, 2019. 199 s

I tekst, fotos og haveplaner 
præsenteres en række klas-
siske køkkenhaveanlæg i 
Danmark og Europa. Disse 
referencehaver omsættes til ti 
konkrete indretningsforslag af 
den samme almindelige parcel-
husgrund.

74.901

Woodin, Mary

10 trin til at tegne blomster 
Turbine, 2019. 128 s

Om hvordan man kan tegne 75 
blomster ved først at skitsere 

hoveddelene, derefter tegne 
detaljerne, og til sidst at farve-
lægge dem med farveblyanter, 
vandfarve, acryl- eller oliema-
ling. Ved hver blomst vises en 
skala med de farver, som er 
anvendt.

76.99

Forår på vej
Koustrup, 2019. 120 s

Inspiration til at pynte i huset 
med forårsblomster og dekore-
rede æg.

Sport

79.61

Birk Jensen, Mette

Ultrakvinderne
Muusmann, 2019. 200 s

Om forfatterens personlige 
rejse ind i ultraløbsverdenen 
og om markante, kvindelige 
ultraløbere.

79.61

Lehman, Else Marie

Løb i storbyer - Europa
Gyldendal, 2019. 200 s

Inspiration og gode råd samlet 
fra løbeentusiaster som klæder 
dig godt på til løbeturen i en 
storby.
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Krop & velvære
 

61.23

Vesterby, Thilde

Frugtbar 
Turbine, 2019. 311 s

Yoga, der booster din fertilitet 
- mental førstehjælp, der beva-
rer din forstand.

61.28

Den kunstneriske hjerne
HjerneForum, 2019. 144 s

Om hjernens rolle som bindeled 
mellem kunstneriske udtryk og 
oplevelsen og brugen af dem.

61.31

Walker, Matthew

Derfor sover vi
Rosinante, 2019. 383 s

Forfatteren præsenterer den 
nyeste forskning om søvn og 

drømme og disses betydning 
for vores sundhed, og giver 
viden og strategier til at 
tackle søvnudfordringerne i det 
moderne samfund.

61.602

Brandt Andersen, Jesper 

100 myter om allergi
FADL, 2019. 254 s

Faktuel og humoristisk opryd-
ning i de mange myter, der 
florerer omkring fænomenet 
allergi. Er det rigtigt at fortidig 
hulesex gav mennesket allergi? 
Må man spise vingummi, når 
man er gummiallergiker? Og 
kan allergivaccination helbrede 
allergi?

Sundhed &  
behandling

61

Jonas, Wayne

Det der helbreder dig
Borgen, 2019. 364 s

Om at kombinere det bedste 
fra konventionel medicin med 
alternative healingsmetoder og 
at tænke krop-sind forbindel-
sen ind i forløbet. Med cases 
samt praktisk information om, 
hvordan man aktiverer sin 
krops helbredende potentiale.

61.23

Den skjulte forstoppelse
Muusmann, 2019. 131 s

Et indblik i mave- og tarm-
besvær, hvordan fordøjelsen 
fungerer og hvorfor det tit 
medfører kaotiske tilstande når 
det modsatte er tilfældet.

61.55

Kellermann, Inge

Medicinsk cannabis
Hovedland, 2019. 369 s

Om plantens medicinske egen-
skaber.

61.606

Christofferson, Travis

Når man snubler over sand-
heden 

Hovedland, 2019. 370 s

Forfatteren argumenterer 
for, at kræft ikke er en arve-
lig sygdom, selv om der kan 
være arvelige tilbøjeligheder, 
men udtryk for energiman-
gel i cellernes "kraftværker." 
Kostomlægning er således 
den vigtigste forebyggelse og 
behandling af kræft.

61.641

Borup, Annecatrine

Hjernerystelse
Indblik, 2019. 235 s

En opslagsbog til hvordan man 
kan tackle livet med og efter en 
hjernerystelse.
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61.642

Edlev, Lasse Thomas

Naturterapi 
Gyldendal, 2019. 301 s

Med udgangspunkt i øvelser, 
filosofi og videnskabelig doku-
mentation præsenteres en vifte 
af måder at opleve naturen på, 
som fremmer fysisk og psykisk 
sundhed samt mindsker stress. 
Derudover beskrives 35 menne-
skers terapeutiske forløb.

Musik, dans & film

99.4 Cobain, Kurt

Goldberg, Danny

Mine tre år med Kurt Cobain
Memoris, 2019. 333 s

Om den amerikanske sanger 
Kurt Cobains (1967-1994) liv 
fra han var et medlem i et 
ukendt band, til gennembrud-
det og sammenbruddet, fortalt 

af Nirvanas manager Danny 
Goldberg (f. 1950-), der fulgte 
Cobain tæt fra 1991 til 1994.

99.4 Flindt, Flemming

Jürgensen, Knud Arne

Mandarinen
Gyldendal, 2019. 367 s

Biografi om Flemming Flindts 
(1936-2009) liv og levned med 
hovedvægten lagt på den 
professionelle del som danser 
og siden som koreograf og bal-
letmester.

99.4 Olsen, Allan

Olsen, Allan

Laksetrappen
Politiken, 2019. 365 s

Sanger og sangskriver Allan 
Olsen (f. 1956) beretter om 
op- og nedture indenfor musik-
branchen.

99.4 Skousen, Niels

Strunk, Espen

Min skyline
Byens, 2019. 179 s

Gennem såvel arkivmateriale 
som nye samtaler med den 
danske musiker Niels Skousen 
(f. 1944) og hans samarbejds-
partnere sættes der fokus på 
hans arbejde efter udgivelsen 
af albummet Dobbeltsyn i 
2002.

Kunst & design

74.6

Christensen, Charlotte

Guldalderens billedverden
Gyldendal, 2019. 407 s

Om hvordan vor tids opfat-
telse af guldaldermalerier ikke 
er sammenfaldende med de 
malerier, som danskerne i før-
ste halvdel af 1800-tallet så på 
kunstudstillinger, og om hvor-
dan dén billedverden adskiller 

sig fra de malerier, der i dag er 
mest kendte som repræsentan-
ter for guldalderen.

99.4 Kirkeby, Per

Jensen, Thomas Bo

Per Kirkeby - arkitektur
Bløndal, 2019. 311 s

Et indblik i billedkunstneren Per 
Kirkebys (1938-2018) samlede 
arkitekturproduktion.

Historie

91.241

Smith, Peter Langwithz

Dødens bolig
People'sPress, 2019. 765 s

Organisation, mandskab, hver-
dagen i lejren samt fangernes 
vilkår og deres desperate kamp 
for overlevelse.
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91.94

Kershaw, Ian

Vendepunkter
Gad, 2019. 413 s

Kronologisk beskrivelse af 
Europas udvikling efter 1973. 
Om den 2. kolde krig i 1980'er-
ne, murens fald i 1989, borger-
krigen i Jugoslavien i 1990'erne, 
EUs østudvidelse, migrantkrise 
og terrorfrygt i 2010'erne og 
ikke mindst verdensøkonomi-
ens op- og nedture.

Apple, windows  
& sociale medier

19.6393

Vest, Filip

Flickr
Libris, 2018. 89 s

Få styr på at uploade, organisere 
og dele dine billeder på Flickr.

19.65

Zambach, Sine

Kvinde kend din kode
Filo, 2018. 111 s

Om kvinders indflydelse på 
programmering og informati-
onsteknologi set i et historisk 
perspektiv, med introduktion til 
computere, kode og program-
mering.

FILM

Nordiske film

Grænse
Mis. Label, 2018 
Dvd (105 min.)

Tina kan lugte andre menne-
skers følelser, hvilket er ret nyt-
tigt i jobbet som tolder. Privat 
har Tina det imidlertid svært, 
en kromosomfejl bevirker, at 
hun føler sig udenfor, men alt 
ændrer sig da hun møder Vore, 
der har stærke holdninger til 
menneskets eksistens.

Holiday
Another World Entertainment, 2019 
Dvd (89 min.)

Unge Sascha er gangsteren 
Michaels elskerinde. Sammen 
med hans slæng, er de på luk-
susferie i Tyrkiet. Da Sascha 
møder den rare sejler Thomas, 

bryder Michaels jalousi ud i lys 
lue og paradisferien udvikler sig 
til et mareridt for Sascha.

I krig & kærlighed
Mis. Label, 2019 
Dvd (2 t., 15 min.)

Året er 1917. Vennerne Jes og 
Esben er begge sårede blevet 
hjemsendt fra fronten, hvor 
de som sønderjyder har måt-
tet kæmpe i tysk uniform. 
Men meget er sket i deres lille 
samfund, og det kræver mange 
kræfter at genfinde kærlighe-
den til dem derhjemme. Snart 
må Esben desertere for ikke at 
blive sendt tilbage.



21

Udenlandske film

Colette
Scanbox Entertainment Denmark, 2019 
Dvd (106 min.)

Om forfatteren Sidonie-
Gabrielle Colette (1873-1954), 
der i 1893 blev gift med Henry 
"Willy" Gauthier-Villars, og 
skrev bestsellerromaner i hans 
navn. Willy pressede Colette, 
var en sjuft og kørte dem øko-
nomisk i sænk, men så tog 
Colette sagen i egen hånd.

Creed II
SF Film, 2019  
Dvd (2 t., 5 min.)

Adonis Creed udfordres til sit 
livs kamp, kan han, med Rocky 
Balboa ved sin side, vinde over 
manden der dræbte hans far.

First man
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019 
Dvd (ca. 2 t., 15 min.)

Kort efter datterens død bliver 
Neil Armstrong kontaktet af 
NASA. De vil have ham med på 
deres rummission til månen. 
Nu starter den intense træning, 
og kapløbet om at nå først til 
månen.

Kaptajnen
Soul Media, 2018 
Dvd (115 min.) Sort/hvid

Anden Verdenskrig er næsten 
slut, da den unge soldat, Willi 
finder en uniform fra en tysk 
officer. Klæder skaber folk, som 
man siger, og i dette tilfælde 
forvandles den unge soldat til 
en kynisk og magtgal kaptajn, 
der stort set henretter en hel 
fangelejr.

Min italienske familie
Filmbazar, 2019 
Dvd (105 min.)

Alba og Pietro har 50-års bryl-
lupsdag. Den store familie 
inviteres til deres hjem på en 
lille ø. Da en storm raser, bliver 
gæsterne fanget på øen i flere 
dage og skeletterne vælter ud 
af skabet.

Searching
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019 
Dvd (ca. 98 min.)

En dag forsvinder pigen Margot 
sporløst og hendes far David vil 
gøre alt for at finde sin datter. 
Han får hjælp fra politiet og en 
storstilet eftersøgning sættes i 
gang. Hele filmen er fortalt via 
Davids brug af computere!

Spil

Aces of the Luftwaffe - 
squadron

THQ Nordic, 2019. PS4

Shooter. Shoot'em up-spil med 
glimt i øjet! Foregår i 1946, i en 
alternativ version af 2. verdens-
krig, hvor nazisterne har over-
taget. Du er leder af en flyeska-
drille, som skal tage kampe op 
mod nazi-overmagtens futuri-
stiske flyvevåben.

Dead or alive 6
Koei Tecmo Europe, 2019. Xbox One

Kampspil. Vælg mellem 30 for-
skellige karakterer, fra gamle 
kendinge i Dead or alive-serien, 
til nye deltagere, såsom den 
finske forsker Nico, der anven-
der silat stilarten. Spil alene og 
oplev et nyt kapitel i fortællin-
gen om Kasumi eller spil mod 
venner. Mulighederne er mange 
og kvinderne er hårdtslående!
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Devil may cry 5
CE Europe, 2019. PS4

Actionspil. De overmenneske-
lige dæmonjægere Dante og 
Nero er tilbage! Denne gang 
skal de i følgeskab med den 
mystiske dæmonjæger V kæm-
pe mod den kraftfulde dæmon 
Urizen og en trælignende skab-
ning Qliphoth.

Metro exodus
Koch Media, 2019. PS4

Shooter. 3. del i Metro-serien, 
der har den russiske soldat 
Artyom i hovedrollen. Foregår i 
2036, to år efter begivenheder-
ne i Metro - last light, i et post-
apokalyptisk Rusland, som blev 
ødelagt af atomkrig i en alter-
nativ virkelighed i år 2013.

Tom Clancy's The Division 2
Ubisoft, 2019. Xbox One

Shooter. I en nær fremtid har 
en koppepandemi raseret 
jordkloden. Du er soldat hos 
Strategic Homeland Division i 
Washington DC, som beskytter 
overlevende civile mod fjendt-
lige bander. Spillet foregår 
online, men det er op til dig, 
om du vil udføre missionerne 
solo, co-op eller i raids med op 
til 8 spillere.

Trüberbrook
Headup Games, 2019. PS4

Adventurespil. Peg-og-klik-
spil. Den unge fysiker Hans 
Tannhauser har vundet en til-
trængt ferie til den lille, tyske 
by Trüberbrook, men ikke alt er 
som det synes her.
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