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BØGER

Lembourn, Claus

Pedersen, Michael

Askedage

Tørke

Egolibris, 2019, 210 s

Brændpunkt, 2019, 198 s

Louise er kørt træt i sit liv og

Hugo Rasmussen er pensione-

Dyekjær, Estrid

rejser til Tyskland for at finde

ret skolelærer og enkemand.

To liv

den skat, hendes oldemor Olga

Han bor på Morbærvej, en

Byens, 2019, 256 s

begravede ved en sø, inden

blind vej, med udsigt til sine

Året er 1955. Kirsten er blevet

hun flygtede med sin løjtnant i

irriterende og politisk infan-

gravid med Christian, som alle-

1945. For begge kvinder handler

tile og rascistiske naboer. Den

rede er forlovet. Hun forfører

det om at sige nej i tide.

idylliske villavej bliver omdrej-

Danske romaner

og gifter sig med hans bror

ningspunktet for en gadefest

Johannes uden at fortælle ham,

og måske to mord, midt i 2018's

at barnet ikke er hans. Kan de

tørke og hedebølge.

Digte

alligevel få et godt ægteskab?
Høyer, Jon
Tind, Eva

Ældrebølgen

Ophav

Det Poetiske Bureau, 2019, 64 s

Gyldendal, 2019, 290 s

Digte om at blive gammel.

Eventyrlig roman om familiebånd på tværs af kontinenter
og konsekvenserne af en kom-

Leth, Jørgen

promisløs kunstnerisk søgen.

Det bliver ikke væk
Gyldendal, 2019, 57 s

Med huller i hukommelsen minMortensen, Henning

Wegner, Lotte Elmann

des Jørgen Leth livet, fortiden

Trampolin

Livet du efterlod

og nutiden, mens døden lang-

Gyldendal, 2019, 214 s

Montagne, 2019, 279 s

somt nærmer sig.

Rune er 12 år. Hans far er

En kludetæppe fortælling om

Guldager, Katrine Marie

død i en trafikulykke og hans

livet i en lille by, hvor alle ken-

Et rigtigt liv

advokatmor drukner sorgerne

der alle på overfladen, men

Gyldendal, 2019, 284 s

i alkohol. Selv drages Rune af

ingen kender sandhederne.

Filip vokser op i en velhavende

et væld af ting - fra artisteri på

familie og gør lynkarriere som

trampolinen til natlige klatre-

jurist, men hvem skal han

ture, teenagekærlighed, H.C.

vælge som ægtefælle for at få

Andersen og den tvangsfjer-

det helt rigtige liv?

nede pige Inga.
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Nordiske romaner

Östergren, Klas

kan nå at stjæle sin næste

I en skov af sumak

smøg.

Erik, Kai

Rosinante, 2019, 260 s

Den onde bog

I Stockholm i 1970 tilbringer

People'sPress, 2019, 340 s

Kenneth sommeren sammen

Hustved, Siri

Da en elev spørger ind til

med søskendeparret Dan og

Minder om fremtiden

Leander Granlunds digtsamling

Hellen i en hytte i baghaven.

Lindhardt og Ringhof, 2019, 331 s

fra 1920'erne får lektor Mickel

Søskendeparrets forældre bor

Kvinden S.H. kommer til New

Backman et chok. Ingen burde

i Vietnam, hvor Vietnamkrigen

York i 1978 for at skrive en roman.

kende til den bog - ikke kun er

raser. I hytten forsøger de at

40 år senere læser S.H. sin dag-

den forbundet med hans egen

vende verden ryggen, men

bog fra dengang, og det giver

fortid, men den har også ry for

alligevel trænger livet og tidens

hende anledning til at kigge til-

at være forbundet med døden.

politiske strømninger sig på.

bage på sit liv og sit yngre jeg.

Udenlandske romaner

Némirovsky, Irène

Mytting, Lars

Søsterklokkerne
Cicero, 2019, 444 s

bor i en lille norsk bygd, hvor

Filmfortælling
og andre noveller

frosten bider hårdt i de lange

Chataigne, 2019, 200 s

vintre. Den nye præst er til-

Noveller om kvindeliv og kvin-

trækkende, den tyske arkitekt

delivsvalg - også de hårde og

Gerhard endnu mere. Over det

brutale men i smuk og poetisk

hele våger den gamle stavkirkes

indpakning.

Astrid, en ung stærk kvinde,

klokker, men nye tider er på vej.
Rooney, Sally
Petterson, Per

Normale mennesker

Loe, Erlend

Mænd i min situation

Rosinante, 2019, 280 s

Dyrene i Afrika

Batzer & Co, Roskilde Bogcafé, 2019,

Gyldendal, 2019, 314 s

298 s

Clement, Jennifer

skabt for hinanden, men de kan

Fire mænd og en kvinde mødes

Arvid Jansen går omkring i Oslo

Halvfems huller i himlen

ikke selv se det. I stedet disse-

til et foredrag om dyreetik og

og forsøger at udfylde tomrum-

Hr. Ferdinand, 2019, 259 s

kerer de deres forhold i ende-

knytter herefter venskab. De

met efter sin fraskilte kone

14-årige Pearl vokser op med

løse samtaler, hvor de både

beslutter at drage til Afrika for

og deres tre døtre. Nattelivet

sin mor i en bil, der ruster væk

forstår og misforstår hinanden.

at redde dyrene og udtænker

i Oslo besøger han hyppigt,

i en trailerpark i Florida. Våben

Tilsyneladende er afstand i tid

en snedig plan for at gennem-

mens hans børn glider længere

og håbløshed tager livet af

og sted en nødvendighed for

føre en radikal happening.

og længere væk.

drømme hurtigere end Pearl

gensidig og samtidig forståelse.

Marianne og Connell er som
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Salzmann, Sasha Marianna

kærligheden og med hendes

Maxims familie og Alessias

problemer efter et fatalt bilræs,

Ude af sig selv

tamme søpapegøje? Polly må

baggrund spænder ben for

og veninden Colette hjælper

People'sPress, 2019, 346 s

tænke nyt.

deres kærlighed.

ham. Og snart er der intriger og

Tvillingerne Ali og Anton har

magtspil over alt i det asiatiske

altid holdt sammen, lige fra

rigmandsmiljø.

deres barndom i det postsov-

Davidsson, Camilla

jetiske Moskva. Men pludselig

Englene danser i daggryet

forsvinder Anton sporløst. Ali

Palatium, 2019, 317 s

rejser afsted for at lede efter

Emma bliver gravid med Alex,

sin bror, men hun ender i rea-

men aborterer halvvejs i gra-

liteten med at søge efter sin

viditeten. Kan de to komme

egen identitet.

videre sammen, eller er den
ældre Olle i virkeligheden man-

Kærlighed
& underholdning

den i hendes liv?

Duran, Meredith

Isdronningen

Kleypas, Lisa

Pretty Ink, 2019, 349 s

Saras drøm

Smukke Catherine Everleigh

Pretty Ink, 2019, 357 s

Montefiore, Santa

forsøger ihærdigt at drive

Den uskyldsrene forfatter, Sara

Den franske gartner

familiens auktionshus videre på

Fielding, redder ved et tilfælde

Turbulenz, 2019, 441 s

trods af sin brors underslæb.

Derek Craven, den excentriske

Miranda og David flytter fra det

Men en enlig kvinde har ingen

og koleriske ejer af Londons

fashionable London til drøm-

rettigheder i 1880'ernes London

største spilleklub. Det bliver

mevillaen på landet med de

uanset hvor klog, hun end er.

ikke et bekendtskab, der går

åbne vidder og den storslåede

stille for sig.

have. Men virkeligheden viser
sig at være væsentlig anderledes end drømmen.

E. L. James
Colgan, Jenny

The mister

Kwan, Kevin

Sommer i det lille bageri
på strandpromenaden

Pretty Ink, 2019, 473 s

Den kinesiske forlovelse

Maxim Trevelyan er en stenrig

Hr. Ferdinand, 2019, 450 s

Cicero, 2019, 383 s

ungkarl, der ikke vil binde sig.

Rachel har fundet ud af hvem

Pollys idylliske tilværelse på

Men da han møder sin nye

der er hendes biologiske far,

en lille engelsk tidevandsø

rengøringshjælp, den alban-

men hun er ikke umiddelbart

er truet. Hvordan skal det gå

ske Alessia, forelsker han sig

velkommen i hans fine familie.

med hendes lille bageri, med

hovedkuls i hende. Men både

Hendes halvbror, Carlton, har
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Page, Libby

et mord på en fremtrædende

ter og blive den mor, hun aldrig

Kate og Rosemary

homoseksuel aristokrat.

selv havde. Til hendes store
chok bor også hendes egen

Gad, 2019, 323 s

Da den stille, unge journalist

mor i byen.

Kate skal skrive en artikel om

Macneal, Elizabeth

et friluftsbad i London, møder

Dukkeværkstedet

hun den 86-årige Rosemary. De

Lindhardt og Ringhof, 2019, 376 s

to kvinder knytter venskab og

Dukkemageren Iris møder til-

forenes i kampen om friluftsba-

fældigt konservatoren Silas til

dets bevaring.

Verdensudstillingen i London
i 1851. Mens Iris er optaget af
muligheden for et friere liv som
model, bliver Silas besat af
kærlighed til hende.

Steel, Danielle

Det rette tidspunkt
Lindhardt og Ringhof, 2019, 343 s

Riley, Lucinda

Alex er på toppen af bestsel-

Walters, Minette

lerlisten med sine brutale kri-

Skæbnetimen

mier - men det er hårdt at leve

Modtryk, 2019, 437 s

Edvard Hoem

under et pseudonym i en ver-

I 1349 har pesten sluppet sit

Din bror på prærien

den, hvor jalousi gang på gang

greb over godset Develish, der

Hovedland, 2019, 428 s

spænder ben for kærligheden.

har nydt godt af den veluddan-

2. del af Høstkarl i himlen

nede Lady Annes lederskab. Nu

Kun godt 16 år gammel forla-

er tiden kommet til at åbne op

der Eilert Knutsen Norge for

til verden udenfor, og her spil-

at søge lykken i Amerika. Den

ler trællen Thaddeus en frem-

høje Eilert er populær hos

trædende rolle.

pigerne, men først efter nogle

Historiske romaner

Helenas hemmelighed
Cicero, 2019, 460 s

Elton, Ben

Helena vender tilbage til som-

Krigens første offer

merhuset på Cypern efter 24

Turbulenz, 2019, 415 s

år. Det bliver en sommer, hvor

Politikommissær Kingsley bli-

fortidens hemmeligheder ikke

ver fængslet, da han nægter at

længere kan skjules. Men er

lade sig indskrive som soldat

hun parat til at risikere sit

for England under 1. verdens-

Fredriksson, Anna

ægteskab?

krig. Han får en hård medfart

Mellem himmel og hav

i offentligheden og bliver i al

Cicero, 2019, 394 s

hemmelig sendt til fronten som

Sally flytter til Kivik i Skåne for

spion, hvor han skal opklare

at komme tættere på sin dat-

slidsomme år på den amerikan-

Familie- og
slægtsromaner
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ske prærie finder han kærligheden og slår sig ned i Canada.

Hjørnholm Olsen, Camilla

Watt, Erin

Dalbuono, Nadia

Mørkekammeret

Den ustyrlige arving

Amerikaneren

Turbine, 2019, 169 s

Flamingo, 2019, 287 s

Alhambra, 2019, 448 s

Fortælling om en familie, der

Royals, 4

Et fingeret selvmord får kom-

blev splittet af besættelsen,

Easton kan få alle de piger, han

missær Scamarcio på kol-

men som efterfølgende forsø-

peger på. Undtagen Hartley.

lisionskurs med både USA's

ger at samle sig igen. Meget

Hun har problemer nok selv og

skjulte krigsførelse, Vatikanets

forbliver fortiet, og ensomhe-

har ikke lyst til at blive associe-

korruptionsskandaler og den

den bliver et familiært grund-

ret med "The Royals".

italienske mafia. Med både
kirke og stat imod sig må han

vilkår på trods af de bedste

hente hjælp fra sin dystre fortid

intentioner.

for at opklare forbrydelserne.

Aamand, Kristina

Sammenbragt
HarperCollins, 2019, 255 s

Burnet, Graeme Macrae

Kathrine gør sit bedste for at få

Ulykken på A35

Higashino, Keigo

sine nye sammenbragte familie

Loxodonta, 2019, 275 s

En midsommerligning

til at fungere, men det er ikke

En lidt anonym og korrekt

Modtryk, 2019, 405 s

altid lige let. Og hvor langt skal

advokat omkommer ved en

For at opklare et mystisk

man gå i kærlighedens navn?

bilulykke, og den kriseramte

dødsfald må fysikeren Yukawa

kommissær Gorski overbrin-

og hans ven politimanden,

ger meddelelsen til enken og

Kusanagi, finde sammenhæn-

teenagesønnen, som viser for-

gen mellem den afdøde og

bavsende få følelser. Hvorfor?

et 16 år gammelt drab på en

Bolton, Sharon

Både Gorski og sønnen graver i

hostress. Men nogle hemme-

Håndværkeren

afdødes liv.

ligheder har bedst af at blive i

Spænding

fortiden og Yukawa må træffe

Smith, Wilbur A.

Jentas, 2019, 411 s

Courtneys krig

Politikvinden Florence vender

Lindhardt og Ringhof, 2019, 477 s

tilbage til gerningsstedet 30 år

Carrisi, Donato

I slægtskrøniken om Courtney-

efter hun fangede en af egnens

Pigen i tågen

familien er den smukke Saffron

mest berygtede mordere, men

People'sPress, 2019, 287 s

Courtney spion under 2. ver-

noget mørkt ulmer i krogene,

En ung pige forsvinder sporløst

denskrig samtidig med hendes

og hun begynder at tvivle på

i en lille bjergby. En udenbys

tyske anti-nazistiske mand

om hun fangede den rigtige.

kriminalkommisær gør brug

et valg.

deltager i store luftslag. Finder

af medierne til at løse sagen,

de to elskende mon en fredelig

og der breder sig en lynch-

fremtid sammen?

stemning i byen, hvor alle har
hemmeligheder.
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Kerr, Philip

Manzini, Antonio

Metropolis

Sort piste

Modtryk, 2019, 311 s

Arvids, 2019, 233 s

Berlin 1928. I en by, der stadig

Den moralsk anløbne, romer-

vånder sig under følgevirk-

ske politikommissær Rocco

ningerne af den Store Krig,

Schiavone er blevet forflyt-

efterforsker Bernie Gunther

tet til de kolde norditalienske

nogle bestialske mord på

bjergegne, og må modvilligt

prostituerede, hvor morderen

kaste sig ud i opklaringen af

skalperer ligene. Men snart

en barsk mordsag på en lokal

begynder byens tiggere også at

hotelejer.

Dansk spænding

blive myrdet, og Bernie får nok
at se til.
Paris, B. A.

Adler-Olsen, Jussi

Bring mig tilbage

Adler-Olsen, Jussi

Jentas, 2019, 308 s

Offer 2117

Små diskrete drab &
Sprækken

For 12 år siden forsvandt Finns

Politiken, 2019, 544 s

Politiken, 2019, 113 s

kæreste Layla, og alle har opgi-

Afdeling Q - Bind 8

Små diskrete drab: Noveller.

vet håbet om, at hun stadig er i

I "Offer 2117" i serien Afdeling

Lars Hvilling Larsen lever et

live. Men nu hvor Finn skal gif-

Q - Bind 8" af Jussi Adler-Olsen

almindeligt liv indtil den dag,

tes med Laylas søster Ellen, ser

bliver Assads dystre hemme-

hans kone udtaler ordene "Du

det ud til, at Layla er i live, og

ligheder udfoldet, imens han

er blevet kedelig, Lars. Jeg gider

at hun vil have Finn tilbage.

sammen med Carl Mørck og

dig ikke mere." Ordet kedelig

resten af Afdeling Q skal løse

svider og efter at have overve-

en krævende opgave. Assad

jet sine muligheder, beslutter

Robards, Karen

kender vi som en mand med en

han sig for at ændre sit liv og

Nomade 44

veludviklet humor, et impone-

blive lejemorder.

Koontz, Dean R.

Flamingo, 2019, 298 s

rende sprogøre og formidable

Sprækken: Noveller. En mor-

Det stille hjørne

Guardians, 1

nærkampsevner. Men hans

gen findes et ældre ægtepar

EgoLibris, 2019, 571 s

Bianca mister som barn sin

mørke fortid har indtil nu været

myrdet på gaden i den tyske by

Da FBI-agenten Jane Hawks

mor i en voldsom eksplosion,

ukendt. Med "Offer 2117” stifter

Lünen. Manden og kvinden er

mand dør, nægter hun at tro at

som hun også selv var tiltænkt

vi nærmere bekendtskab med

blevet kastet ud af et vindue i

der er tale om et selvmord. Hun

at dø i. Som voksen bliver hun

Assads voldsomme personlige

en nærliggende etageejendom,

indleder en jagt på sandheden,

jaget vildt af CIA-agenter, da

historie og baggrund.

men selvom politiet kæmmer

men samtidig er der magtfulde

det viser sig, at hun er eneste

gerningsstedet for spor, dukker

personer, der jager hende.

overlevende af et hemmeligt

intet op om morderen.

reagensglaseksperiment.
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skizofren morder slår ihjel med

Dagbladet. Her rodes han hur-

Okking, Britt T.

afløbsrens i teen.

tigt ind i opklaringen af mordet

Ildfugl

på en ung fuldmægtig, som

Montagne, 2019, 365 s

findes skudt i Ørstedsparken i

Krigsveteranen Jan sidder i

København.

forvaring, for at have overfaldet sin kæreste, Julie, fire år
tidligere. Nu er Julie kæreste

Marcussen, Jesper

med Jans tidligere psykiater fra

Toplitzgåden

traumeafdelingen, Marcus. Men

Byens, 2019, 322 s

Jan kontakter pludselig Julie og

Et Wildenbruch-mysterium

hævder, at han aldrig overfaldt

Som nytiltrådt

hende og at han ved hvem

Berlinerkorrespondent for

overfaldsmanden er.

Bagger, Thomas

en stor avis sendes Thomas

Grav

Berg til Østrig for at dække
en arkæologisk undersøgelse

Montagne, 2019, 452 s

Camilla Staal og Ask

Jakob, Nis

efter en formodet naziskat i

Hjortheede fra Østjyllands

1000 piskeslag

Toplitzsøen. Det udvikler sig

Politi bliver sat på deres kar-

Jakobs Press, 2019, 378 s

langt fra som planlagt og bliver

rieres hårdeste prøve, da en

Den russiske politikvinde

livsfarligt for Thomas og hans

kvindelig betjent kidnappes

Inessa jagter stadig den danske

omgivelser.

og begraves levende med ilt

seriemorder som torturerer og

til kun 12 timer. Situationen

myrder østeuropæiske kvinder.

tilspidses yderligere, da Ask

Jagten har ført Inessa til Polen,

Nohr, Steffen

og Camilla opdager forbindel-

men det er seriemorderen som

Amazonas

sen mellem denne sag og et

tager hende til fange, og Wolf

Tellerup, 2019, 319 s

uopklaret politidrab begået i

tager til Krakow for at finde

I 1939 sidder skattejægeren

1990'erne.

Inessa.

John Hyde i fængsel i Perus

Theils, Lone

regnskov. Han benådes mod

Savnet

at hjælpe med at finde en for-

People'sPress, 2019, 317 s

Hagstrøm, Claus

Krause-Kjær, Niels

svunden missionær. Det fører

Mille, en lille pige, forsvinder

Nordlys

Mørkeland

til et eventyr med indianere,

sporløst. 10 år senere dukker en

DreamLitt, 2019, 420 s

Lindhardt og Ringhof, 2019, 298 s

hemmelighedsfulde rejsefæller,

ung kvinde op og påstår, hun er

Sikkerhedskonsulent Kristian

Journalisten Ulrik Torp er på

og Hyde's egne dæmoner fra

Mille. Som nyuddannet betjent

Wang og politikommisær Susan

kontanthjælp og bliver af

fortiden.

havde Signe Brask sagen, der

Hviid opklarer en uhyggelig

jobcenteret sendt i praktik

aldrig har sluppet hende, og

mordsag, hvor en kjoleklædt

på sin gamle arbejdsplads,

hun involveres igen.
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Thorlacius, Karin

Nesbø, Jo

Tangen, Geir

Akvarellen

Kniv

Død mands tango

Saxo Publish, 2019, 362 s

Modtryk, 2019, 502 s

Modtryk, 2019, 329 s

Anna er rejst til Island for at

I Oslo vågner den karismatiske

Den lille by Haugesund rystes

finde sine slægtninge og for-

politimand Harry Hole op efter

af makabre drab, hvor mord-

svinder sporløst. Hendes mand,

en brandert og et blackout med

våbnet er rotter og hvepse.

drabschefen Jacob Tofte, tager

sin elskedes blod på tøjet. Hun

Ofrene viser sig at have en

til Island for at finde hende,

er blevet knivdræbt, men har

fortid med efterforskeren Lotte,

men der er andre folk, der hur-

Harry virkelig dræbt hende?

der samtidig skal dække over

tigt tyr til vold for at forhindre

et drab på en nynazist, som

det.

journalisten Viljar har begået.

Nordisk spænding

Börjlind, Cilla

Zander, Joakim

Koldbrand

Vennen

Rosinante, 2019, 412 s

Gyldendal, 2019, 413 s

En svensk familie sprænges

En ung svensk mand forel-

ihjel. Mistanken retter sig imod

sker sig i en arabisk fotograf

terror, men sandheden viser sig

i Beirut, men er den udkårne

snart at være mere speget. To

i virkeligheden terrorist? I

kvindelige betjente må trække

Stockholm bliver en yngre kvin-

på alle ressurser i håbet om at

delig stjerneadvokat anklaget

få opklaret sagen.

for at være til fare for rigets
Sveen, Gard

sikkerhed. De to spor løber

Bjørnen

sammen i Bruxelles i en drama-

Ericson, Pernilla

Klim, 2019, 313 s

tisk menneskejagt, som hand-

Vildfremmed

Liget af en ung, ukendt kvinde

ler om terrorisme, storpolitik

Bakkeid, Heine T.

HarperCollins Nordic, 2019, 301 s

dukker op i en sø og kort efter

og dobbeltspil.

Mød mig i paradis

Erlagruppen hyres til at finde

myrdes en kendt norsk spion.

Lindhardt og Ringhof, 2019, 388 s

ud af, hvem der hacker sages-

Den erfarne politiefterforsker

Thorkild ansættes som konsu-

løse kvinders datingprofiler og

Tommy Bergmann sættes på

lent til krimiforfatteren Milla

inviterer voldtægtsmænd hjem

sagen, en sag der udvikler til

Linds seneste roman, hvilket

til dem.

en jagt på en sandhed, som

dog er et langt farligere job end

nogen har forsøgt at skjule, en

det lyder, da det også indebæ-

sandhed der skal findes tilbage

rer at finde Millas forsvundne

under den kolde krig.

datter.

10

Clara, som blev idømt otte års

Rodolphe

kærlighed og et liv levet med

strafarbejde for sin deltagelse i

Villa Borg

depression.

opstanden i 1871.

Zoom, 2019, 48 s

Belgien, 1959. En invitation
til en romantisk weekend på

99.4 Benedikte, prinsesse af

kysten viser sig at dække over

Danmark

noget helt andet, og snart bli-

Kragh, Anne Sofie

ver den livstrætte mekaniker

Benedikte

Robert Sax kastet ud i en spe-

Politiken, 2019, 245 s

get sag om den karismatiske

Prinsesse Benedikte (f. 1944)

Wilhem Borg, hans skrøbelige

fortæller om sin rolle som

hustru og en opsigtsvækkende

prinsesse og rigsforstander, om

ekspedition til Antarktis.

sin pligtfølelse, om de væsentligste mærkesager, om livet på

Yrsa Sigurðardóttir

Vold

Biografier &
erindringer

Berleburg, samt om de største
personlige oplevelser og vigtig-

Lindhardt og Ringhof, 2019, 371 s

Dodier

På Galgeklippen uden for
Reykjavik finder politiet liget

Ud af fortidens tåge.
To mand frem. Zelda

af en ung finansmand. I hans

Zoom, 2019, 144 s

kæmpestore lejlighed finder

Tegneserie - krimi. Den lidt

99.4 Goldschmidt, Henrik

man en lille dreng helt alene. Et

kejtede amatørdetektiv Jerome

Goldschmidt, Henrik

ubarmhjertigt og ubehageligt

K. Bloche løser opgaver af vidt

efterforskningsarbejde leder

forskellig karakter i det tågede

Manden, der ville reparere
verden med musik

politiet til ulovlige videoopta-

Bretagne, i Paris og i London -

Kristeligt Dagblad, 2019, 215 s

gelser.

ofte med fare for liv og lemmer.

Biografi om Henrik Goldschmidt

ste begivenheder.

(f. 1959) - oboist og stifter af

Tegneserier

Goldschmidts Musikakademi
Hermann

hvor elever af alle religioner

Gensyn med Congo

mødes i et musikalsk fælleskab.

Bourgeon, François

TegneserieKompagniet, 2019, 56 s

Kirsebærrenes blod

Belgiske Rémy drager i 1928

99.4 Baunsbak-Jensen, Asger

Cobolt, 2019, 80 s

til Afrika for at lede efter sin

Baunsbak-Jensen, Asger

1. del : Rue de L'Abreuvoir

ukendte onkel. Snart er han

Tid til tid

Den kortlivede Pariserkom-

forfulgt af både gangstere og

Jensen & Dalgaard, 2019, 115 s

mune trækker stadig lange

sultne løver, og hvad har det

I 50 små afsnit beskrives for-

spor i erindringen hos byens

belgiske regentpar med sagen

fatterens personlige og ærlige

beboere i 1885. En af dem er

at gøre?

eftertanker om alder, tid,

11

Fra virkelighedens
verden

danske kæreste, forlæggeren

tede at monitorere potentielle

Snu Seidenfaden, forsvarsmi-

voldsforbrydere.

nister Adelino Amaro da Costa,
34.31

dennes hustru Maria Manuela

Baastrup, Søren

Vaz Pires, stabschefen António

61.554

En djævel i den lyse nat

Patrício Gouveia, førstepiloten

Sindbæk, Hanne

People's Press, 2019, 271 s

Jorge Manuel Albuquerque

De renfærdige

99.4 Rosendal, Jens

Journalistisk gennemgang af

og dennes andenpilot den 4.

Politiken, 2019, 461 s

Du kom med alt det der var dig

drabet på den 18-årige Stine

december 1980.

Historien om de mennesker,

Gyldendal, 2019, 174 s

Geisler i sommeren 1990. Med

begivenheder og produkter, der

Med afsæt i 12 udvalgte

detaljeret gennemgang af

skabte medicinalvirksomheden

sange og salmer, fortæller Jens

arkivmateriale, aviser og en

Novo Nordisk. Om bl.a. hvordan

Rosendal (f. 1932) om sit liv.

lang række interviews, samt

Mads Øvlisen byggede bro fra

Om opvæksten i Vendsyssel,

perspektivering til andre uop-

den familieejede til den børs-

om årene som højskolelærer

klarede kvindemord i samme

noterede virksomhed, og om

i Løgumkloster, om vanskelig

periode.

hvordan Lars Rebien globalise-

kærlighed og om i dag at være

rede virksomheden og mange-

en anerkendt digter, hvis sange

doblede dens værdi.

synes af unge og gamle overalt
i landet.
99.4 Bitsch, Anne

Bitsch, Anne
Knudsen, Peter Øvig

34.38

Går du nu, er du ikke
længere min datter

Min mor var besat

Jablonka, Ivan

Straarup & Co., 2019, 305 s

Gyldendal, 2019, 316 s

Forfatterens beretning om en

Forfatteren Peter Øvig Knudsen

Laetitia eller
Mandens endeligt

(f. 1961) fortæller om at være

Etcetera, 2019, 402 s

alkoholiseret mor, og om indi-

barn af en psykisk syg mor og

Portræt af kvinden Laetitia

videts og samfundets afmagt i

vokse op i et miljø, hvor de bor-

Perrais (1992-2011), der blev

forhold til omsorgssvigt af børn
fra socialt velstillede hjem.

99.4 Øvig Knudsen, Peter

gerlige normer er vigtigere end

34.38

myrdet af Tony Meilhon, som

børnenes trivsel, samt om at

Henningsen, Eva

havde mange anholdelser

skifte syn på psykisk sygdom

Det mørklagte attentat

og voldsdomme bag sig. Den

og psykiatri, på sin mor og sig

Vandkunsten, 2019, 193 s

efterfølgende retssag fremviste

selv.

Beretningen om mordet på

et fransk retssystem, der på

Portugals premierminister,

grund af rigide regler og øko-

Francisco Sá Carneiro, hans

nomisk udsultning, ikke mag-

12

opvækst med en psykisk syg og

Tanker & refleksioner

99.4 Buch-Jepsen, Jakob

99.4 Leth Rasmussen, Phillip

Buch-Jepsen, Jakob

Farcinsen

13.17

Stage, Carsten

Jeg som anklager

Silva, Laura Helena Pimentel da

Skam

People'sPress, 2019, 308 s

Jeg klarer mig, mor

Aarhus Universitetsforlag, 2019, 60 s

Den offentlige anklager Jakob

Vilhelm, 2019, 310 s

Tænkepauser, 68

Buch-Jepsen fortæller om en

Phillips mors desperate kamp

Skam kræver, at et menneske

række kriminalsager, han har

for at redde sin søn fra at gå

bevæger sig ud af sig selv

ført. Om blandt andet ubåds-

til grunde. Som 19-årig kom-

og over i andres blik og føler

sagen og de overvejelser, han

mer han i dårligt selskab og

deres negative vurdering.

gjorde sig i forbindelse med

ender med at blive likvideret

Med eksempler på skammens

denne, i sin personlige dagbog.

i et internt bandeopgør. Med

væsen, fra den virkelige verden

aktindsigt.

og fra litteratur og film.

04.6

Gerhardt, Maria

Sommeren er ikke helt forbi
Politiken, 2019, 271 s

Samling af forfatter og dj Maria
Gerhardts (1978-2017) klummer,
essays og artikler om sin samtid, kunst, køn, livsstil og det
københavnske natteliv - skrevet
i perioden 2007-2016 og udgivet
i forskellige sammenhænge.
99.4 Kofoed, Lisa Meisner

Kofoed, Lisa Meisner

99.4 Thunberg, Greta

Sorg, mit barn

Thunberg, Greta

04.863

Cappelørn, N. J.

Turbine, 2019, 185 s

Scener fra hjertet

Franzen, Jonathan

En autentisk fortælling om at

Politiken, 2019, 239 s

Ved enden af verdens ende

At leve i nuet
og gå glip af det evige

miste sit ufødte barn, og om

Den svenske klimaaktivist

Gyldendal, 2019, 253 s

Kristeligt Dagblad, 2019, 143 s

den sorg og smerte der følger

Greta Thunberg (f. 2003) og

Forfatteren rejser til Antarktis

Reflektion over den moderne

efter.

hendes søster, mor og far for-

og prøver at finde løsninger på

tilværelse i en sekulariseret,

tæller om en udfordret familie,

klimakrisen. Om feltornitologi,

fortravlet verden og over men-

hvor begge døtre fik alvorlige

rygestop, rejser, venskaber,

neskets eksistentielle længsel

psykiske diagnoser og deres

humanismens krise, fattigdom

efter harmoni, sammenhæng

kamp for at redde klimaet.

- og håb.

og mening i livet.

16.8

13

81.09

bådflygtninge i 1970'erne over

96.8

Rye Andersen, Tore

1980'ernes palæstinensiske

Jacobsen, Kirsten

Serier

flygtninge til mødet med de

Befrielsens øjeblik

Aarhus Universitetsforlag, 2019, 60 s

syriske flygtninge i 2017.

Politiken, 2019, 205 s

Tænkepauser, 69

Samtaler ført i marts og april

En gennemgang af serien som

2019 med statsminister Lars

fænomen helt tilbage fra 1800-

Løkke Rasmussen (f. 1964) om

tallets føljetonromaner, til

de overvejelser, han gjorde sig

radiospillet, flow-tv'ets ugent-

i ugerne op til udskrivningen

lige højdepunkter og frem til

af folketingsvalget den 5. juni

Netflix og HBO.

2019, og om de tanker han har
gjort sig som regeringens leder.

Samfund & politik

99.4 Frederiksen, Mette

Larsen, Thomas
32.17

Mette Frederiksen

Dalland, Rasmus Hage

Gyldendal, 2019, 316 s

Identitær

Portræt af den socialdemokra-

ATLAS, 2019, 253 s

91.94

tiske formand og statsminister-

Dokumentarisk beretning om

Lykkeberg, Rune

kandidat Mette Frederiksen (f.

aktuelle højreorienterede

Vesten mod Vesten

1977). Portrættet koncentrerer

strømninger i europæisk poli-

Information, 2019, 494 s

sig om de forandringer, som

tik, beskrevet gennem forfatte-

Historien om hvorfor Vesten er

Mette Frederiksen har gen-

rens møder og interviews med

ved at tabe til sig selv. Gennem

nemført i Socialdemokratiet for

centrale medlemmer af den

læsninger af bl.a. ungdomvær-

at genvinde vælgernes tillid,

identitære bevægelse forskel-

ker som Harry Potter og The

lige steder i Europa.

Hunger Games, film, musik og

99.4 Bendtsen, Bendt

idéhistorie fortælles den kultur-

Bendtsen, Bendt

historie, som er konteksten for

herunder særligt flygtninge/

32.61

det 21. århundredes politiske

Fra bondedreng
til vicestatsminister

Kamm, Andreas

konflikter i Vesten.

mellemgaard, 2019, 377 s

Den store udfordring

Politikeren Bendt Bendtsen (f.

Gad, 2019, 334 s

1954) fortæller om opvæksten

Tidligere generalsekretær i

som bondedreng på Fyn, om sin

Dansk Flygtningehjælp Andreas

25 års tjeneste i politiet, samt

Kamm (f. 1949) fortæller om

om den lange karriere i politik

mødet med de vietnamesiske

for Det Konservative Folkeparti.

14

indvandrerpolitik.

Job & ledelse

15.2

at parere angreb er blot nogle

Schmidt, Finn Lykke

af temaerne, der tilsammen

Stop dine unødvendige
bekymringer

udgør en håndbog i at opnå

Klim, 2019, 40 s

lagt samtale. Undervejs bliver

Forfatteren vil ud fra kognitiv

metoderne eksemplificeret via

psykologi give læseren en nem

små cases.

det, man vil via en veltilrette-

og konkret måde at kende
forskel på de bekymringer som
man kan og skal forholde sig

61.64

til, og de unødvendige bekym-

Wolynn, Mark

60.108

ringer som man bør glemme

Du er ikke bare dig

Mandrup, Charlotte

og sige "pyt!" til. Indeholder

Wiboltt, 2019, 251 s

MIG A/S

skabelon til fremstilling af pyt-

Hvordan nedarvede familie-

37.2

Charlotte Mandrup, 2019, 172 s

kasse.

traumer former os som per-

Lynggaard, Smilla

Om arbejdsvilkår og mulighe-

soner og hvordan vi kan bryde

derne for at skabe egne ram-

gentagelsesmønstrene.

En vellykket familie
- er sjældent særlig køn!

mer for arbejdslivet, med fokus

Lyng, 2019, 172 s

på muligheden for at starte en

Familieliv

karriere som selvstændig.

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

13.17

Personlig udvikling
& psykologi

monisk familieliv.

Prahl, Frej

AARGH! - den sunde vrede i
familielivet

61.68

15.2

Kristeligt Dagblad, 2019, 285 s

Bovin, Helene

Johnson, Spencer

Med udgangspunkt i at vrede

Fødemanualen for mænd

Ud af labyrinten

som følelse betragtet er en

Pressto, 2019, 110 s

Lindhardt og Ringhof, 2019, 110 s

sund byggesten for et godt

Trin for trin gennemgåes, hvad

Fabel om hvordan man kan

30.13

selvværd, beskrives det hvor-

der sker under en fødsel, og

imødegå forandringer ved at

Thomsen, Kåre

dan forældre kan håndtere vre-

hvilken rolle manden kan spille

ændre sig selv og sit livssyn.

Kunsten at holde kæft

den i familielivet og vende den

i forløbet.

Gottleben, 2019, 207 s

til noget positivt.

Om hvordan man framer og
reframer samtalen, kunsten at
lytte, strategisk spørgeteknik,
argumentmodeller og teknik til

15

Rejser & oplevelser

som Nordkorea ønsker at han
skal se. Efter hjemkomsten

45

rejste Jesper af flere omgange

Oplev Skandinavien

til Sydkorea for at tale med

Legind, 2019, 217 s

afhoppere, som kan berette om

Forslag til seværdigheder og

de undertrykkende og hårde

rejsemål i Danmark, Norge og

vilkår befolkningen lever under

Sverige.

i Nordkorea.

45

Danmark rundt

Vandreture i Skandinavien
Legind, 2019, 217 s

47.4

Forslag til vandreruter af

Pilgrimsfærd på Caminoen

46.3

forskellig længde og svær-

Legind, 2019, 200 s

Lander Andersen, Morten

hedsgrad i Danmark, Norge og

Rejseguide, der beskriver de

Sverige.

to mest populære caminoruter

22 ture i København
som du skal på

i Spanien. Med etapeopdelte

Frydenlund, 2019, 256 s

vandreruter og tips til overnat-

Guide til 22 steder i København

nings- og spisesteder.

som alternativ til de kendte

45.3

turistattraktioner.

Karlung, Terje

Vandreture i Norge
Legind, 2019, 217 s

47.454 Madeira

46.2

En guide til naturskønne ture

Kort og godt om Madeira

Hansen, Jørgen

46.4Tøndermarsken

overalt i Norge.

Politiken, 2019, 24 foldede sider

Bilture i Danmark

Tøndermarsken

Attraktioner, shopping, restau-

Legind, 2019, 216 s

Gyldendal, 2019. 200 s

ranter, steder at gå ud.

90 køreture/køreoplevelser

Beskrivelse af Tøndermarsken

45.6

fordelt på tværs af regio-

i tekst og fotografier. Om

Hansen, Jørgen

nerne over hele Danmark. Med

Tøndermarskens historie, og

beskrivelse af seværdigheder.

fotografier af naturen delt op

Vandreture i Sverige

98.2754

Legind, 2019, 328 s

Grønkjær, Jesper

efter døgnets rytme; morgen,

Forslag til vandreruter af for-

Frihed fra himlen

dag, skumring og aften/nat.

skellig længde og sværheds-

Turbine, 2019, 344 s

grad i Sverige.

Globtrotter og tryllekunstner
Jesper Grønkjærs (f. 1971) rejsebeskrivelse fra Nordkorea,
hvor han kun får det at se

16

64.909

Natur & dyr

Munch, Lene Nørgaard

familierelationer, yngleadfærd,

eksempler på rækkehushaver,

jagt m.m., og beskriver lighe-

byhaver, parcelhushaver og
kolonihaver.

Vi har det så dejligt!

50.1

der i forhold til menneskers

Turbine, 2019, 223 s

Bogen om permakultur

adfærd.

Om udvalgte danske badeho-

Permakulturforlaget, 2019, 150 s

tellers historie, fortalt med

Om genopbygning af naturres-

udgangspunkt i de postkort

sourcerne og modvirkning af

gæsterne sendte.

klimaforandringerne.

Hus & have

Mad & opskrifter
64.12

Blomsterberg, Mette J.

Blomsterbergs sommer
58.44

Politiken, 2019, 255 s

Sverdrup-Thygeson, Anne

Med udgangspunkt i somme-

Insekternes planet

rens bær og frugter præsente-

Gyldendal, 2019, 233 s

rer Blomsterberg en række nye

Om sære, nyttige og fascine-

opskrifter på kager, desserter

rende småkryb vi ikke kan leve

og andre søde sager.

uden.
64.12
63.5

Byg din egen cupcake

Demuth, Karina

ChriChri Journal, People'sPress, 2019, 60

Hej have!

tredelte sider

71.9564Odense

Gyldendal, 2019, 187 s

Opskrifter på cupcakes. Hver

Olesen, Peter

Om havens planter, blomster

side er delt i tre og man kan

Stille Odense

og dyr, og hvordan hele fami-

derfor sammensætte sin helt

Frydenlund, 2019, 179 s

lien kan skabe en nem, skøn og

egen opskrift ved at bladre

I tekst og foto beskrives 25 af

spændende have.

frem og tilbage i de mange for-

det centrale Odenses stilleste-

slag. Med forslag til muffindej

der i form af stilfærdige oaser,

nederst, dernæst topping og

hyggelige baggårde, haver, par-

63.519

ker og flere attraktive opholds-

Dalby, Claus

steder langs Odense Å.

58.95

Små haver - store drømme

Radinger, Elli H.

Klematis, 2019, 287 s

Ulvens visdom

Inspirationsbog med præsen-

People'sPress, 2019, 284 s

tation af 16 små haver, der

Forfatteren fortæller historier

har det tilfælles at de alle er

fra ulvens hemmelige liv. Om

under 400 kvadratmeter. Der er

17

øverst forskellige slags pynt.

64.15

64.15

61.38

Nemt vegetarisk

Vesterbak, Henriette

Hjernøe, Anne

FADL, 2019, 189 s

Vegansk LCHF

Stærk, let og mæt

75 vegetariske hverdagsretter.

Twenty-One, 2019, 84 s

Politiken, 2019, 211 s

35 opskrifter fordelt på 7 mor-

Om forfatterens vej til vægt-

genmåltider, frokoster og aftens-

tab og en sundere livsstil,

måltider, dvs. 21 måltider i alt.

blandt andet ved kun at spise

64.15

Randrup, Sebastian Mathson

til hovedmåltiderne. Med en

Vegetarisk hverdag

14-dages kostplan med 50

FADL, 2019, 236 s

opskrifter og et enkelt 3-ugers

75 vegetariske hverdagsretter.

træningsprogram, med øvelser
der kan laves derhjemme.

64.12

Byg din egen lagkage
ChriChri Journal, People'sPress, 2019,
60 tredelte sider

61.39

Opskrifter på lagkager. Hver

Grønne spirer

side er delt i tre og man kan

FADL, 2019, 349 s

derfor sammensætte sin helt

Om vegansk ernæring til børn,

egen opskrift ved at bladre

gravide og ammende og særligt

frem og tilbage i de mange

til spædbørn. Med 50 veganske

forslag. Med forslag til lagkage-

64.17

bunde, lagkagefyld i midten og

Nemme salater og tilbehør

topping til sidst.

FADL, 2019, 189 s

75 grønne favoritter.

opskrifter.

61.602

Brandt Andersen, Jesper

64.15

100 myter om allergi

64.12

Schack, Asta Just

Jensen, Ditte Julie

Plantemadder

Kagedrømme
- også til hverdag

Muusmann, 2019, 208 s

Opskrifter på plantebaseret

61.38

ning i de mange myter, der

Thuesen Jensen, 2018, 77 s

pålæg. Der indledes med

Kristensen, Michelle

florerer omkring fænomenet

Opskrifter på tærter, chokola-

opskrifter på basissmørelser

Ny krop på 4 uger

allergi. Er det rigtigt at fortidig

dekager, lagkager, skærekager

i form af fx pesto, hummus,

Politiken, 2019, 236 s

hulesex gav mennesket allergi?

m.m. i varierende sværheds-

guacamole og tapenade, og

Første halvdel af bogen følger

Må man spise vingummi, når

grader.

derefter sandwich, toast, bur-

figuren "Store Sonja" gennem

man er gummiallergiker? Og

gere og madder.

en 4 ugers MK bootcamp, den

kan allergivaccination helbrede

anden halvdel er fyldt med

allergi?

Ernæring & sundhed

FADL, 2019, 254 s

Fakuel og humoristisk opryd-

relevante opskrifter til kuren.

18

61.65

Sy & strik

79.97

Damhus, Mia

Rosenvold Villadsen, Morten

Stærke knogler

64.64

Undervandsjagt

CET, 2019, 169 s

Gustafsson, Susanne

People'sPress, 2019, 271 s

Om opbygning og nedbrydning

Hjemmestrik

En bog om undervandsjagt,

af knogler. Råd og vejledning

Rosinante, 2019, 189 s

som henvender sig til alle med

til hvordan man kan fore-

Opskrifter på boligtilbehør som

interesse i emnet, både begyn-

bygge knogleskørhed ved at

fx puder, håndklæder, tæpper

dere og erfarne undervands-

spise antiinflammatorisk. Med

og kurve. Med strikke- og hæk-

jægere..

opskrifter til knoglestyrkende

leskole og vejledning i hvordan

retter.

man laver detaljer som frynser,

Sport

kvaster og pomponer.
64.64

Skappel, Dorthe
64.64

Med kærlighed til strik

Isager, Helga

Turbine, 2019, 224 s

Stitches

Strikkeopskrifter på lange

Isager, 2019, 93 s

cardigans, hættetrøjer og løse

Strikkebog med 10 opskrifter

sweatre, opdelt i 4 afsnit med

der kombinerer strik med

hver sit tema: Lofoten, chunky,

elementer af broderi i et og

myk og suri.

samme design. Fælles for
opskrifterne er, at den strik-

Hobby & fritid

kede del kan stå alene, men
64.17

ved tilføjelse af broderi, kan

Laursen, Thomas

udtrykket ændres markant.

77.8

79.61

Vild mad i køkkenet

Podcastbogen

Lehman, Else Marie

Politiken, 2019, 252 s

Ajour, 2019, 204 s

Løb i storbyer - Europa

Ideer til hvordan man salter,

64.64

Gennemgang af de overvejel-

Gyldendal, 2019, 200 s

sylter, tørrer og fermenterer

Klompelompes sommerbørn

ser man skal gøre sig inden

Inspiration og gode råd samlet

naturens spiselige vilde urter,

People'sPress, 2019, 166 s

og under udarbejdelsen af

fra løbeentusiaster som klæder

svampe og bær, så man kan

44 strikkeopskrifter med

podcasts. Om alt lige fra pro-

dig godt på til løbeturen i en

lave sit eget forrådskammer og

udgangspunkt i sommertøj til

gramtyper, idéudvikling og

storby.

bruge det i den daglige mad-

børn. Her er trøjer, bukser, kjo-

fortælletyper til indtjening- og

lavning.

ler, gamacher, t-shirt og shorts

finansieringsmuligheder. Med

til babyer og børn, drenge og

eksempler fra eksisterende

piger.

podcastserier.
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79.66

for at kunne spare og dermed

Mountainbike

arbejde mindre. Med råd og

Gyldendal, 2019, 221 s

sparetips.

Sundhed
& behandling

hjernerystelse. Om hjernerystelsens eftervirkninger og
faresignaler, om fysiske, psyki-

Gennemgang af de mange

61.21

ske og psykologiske reaktioner,

aspekter ved at køre mountain-

Borstel, Johannes Hinrich von

og om hvordan man kan blive

bike, lige fra historien bag spor-

Hjertebank

rask igen.

ten, til valg af cykel, vejledning

People'sPress, 2019, 267 s

i køreteknikker og træning

Om hjertets funktioner, dets

samt interviews med de bedste

opbygning og venesystem,

danske ryttere gennem tiderne.

hjertesygdomme, hjerterytme,

Musik & film

hjertestop, hjertetransplantationer og blodtryk. Råd og

Livsstil

anekdoter guider til et større
og sundere hjerte.
64.17

Hamilton, David

61.606

Smag på naturen

Rørth, Mikael

Exlibris Media, 2019, 143 s

Du skal ikke dø på mandag

Guide til hvordan man kan gøre

People'sPress, 2019, 390 s

indsamling af spiselige planter

Mikael Rørth som er læge og

til en familieaktivitet, med

professor i kræftsygdomme

årstidsopdelt præsentation af

konsulterer andre eksperter

78.9064

plantetyper og forslag til tilbe-

inden for forskellige områder

Eriksen, Jan

redning.

af kræftbehandlingen, og med

Anne, Sanne og Lis

64

udgangspunkt i lægevidenska-

Storyhouse, 2019, 291 s

Hyldgaard Hansen, Nanna

ben formidles viden om udvik-

En fortælling om trioen

Lev for det halve
- og få familieliv, forbrug
og arbejde i balance

66.71

ling i konventionel kræftforsk-

Anne Linnet (f. 1953), Sanne

Blaksted, Cecilie

ning og behandlingsmetoder.

Salomonsen (f. 1955) og Lis

People's Press, 2019, 262 s

People'sPress, 2019, 139 s

Med sin egen familie som

Bæredygtig rengøring med

61.641

kvinder og samtidig revolutio-

eksempel formidler forfatteren

naturlige produkter.

Hjernerystelse

nerede dansk pop og rock, som

budskabet om at bekæmpe

People'sPress, 2019, 311 s

udviklede sig fra nichemusik til

stress og søge et liv i balance.

Viden, overblik og konkrete

populærkulturelt forsidestof.

Vi følger familien i et år, hvor

redskaber til at komme godt

de rydder op i alt unødvendigt

igennem et forløb efter en

Naturlig cleaning

Sørensen (f. 1955) som blev
pionerer for generationer af
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99.4 Leisner, Otto

99.4 Rasmussen, Valdemar

91.241

hvor i Europa Polen og Ungarn

Rasmussen, Valdemar

Smith, Peter Langwithz

hører til i dag.

En fortælling

Dødens bolig

Herreværelset, 2019, 262 s

People'sPress, 2019, 765 s

Jazztrompestist, sanger

Historisk genemgang af de

og komponist Valdemar

centrale aspekter af tyskernes

Rasmussen (f. 1939) fortæller

koncentrations- og udryddel-

om sit liv. Fra drengestre-

seslejr i Auschwitz. Om lejrens

gerne i Tønder til optagelsen i

opbygning, organisation,

Højskolesangbogen, fra livet i

mandskab, hverdagen i lejren

jazzklubberne til de mere end

samt fangernes vilkår og deres

500 kirkekoncerter - og om

desperate kamp for overle-

kærligheden til jazzen, salmer-

velse.

ne og den sønderjyske dialekt.

Vesterberg, Henrik

Otto Leisner
People'sPress, 2019, 219 s

Historie

96.9

Biografi om Otto Leisner

Porskrog Rasmussen, Carsten

(1917-2008) og hans vej fra en

39.3

Hertugdømmet

opvækst i beskedne kår på

Svendrup, Torben

Aarhus Universitetsforlag, 2019, 100 s

Amager til en karriere hvor han

Fremstilling af Sønderjyllands

i mere 40 år var indbegrebet af

Magi og trolddom
i dansk middelalder

uforpligtende og begavet tv-

Ådalen, 2019, 179 s

grundlæggelsen af hertugdøm-

underholdning for hele familien.

Forfatteren søger at gøre op

met Sønderjylland i 1232 og

med nogle af de gængse opfat-

frem til de slesvigske krige i

telser om hekse og middelal-

1800-tallet.

og Slesvig-Holstens historie fra

99.4 Nielsen, Asta

deren; han viser forskellen på

Thrane, Lotte

almuens og middelalderkirkens

91.947

Maske og menneske

syn på magi og trolddom, og at

Bjørling Termansen, Vibe

98.217

Gad, 2019, 305 s

der var stor forskel på hvordan

Kampen om Centraleuropa

Elling, Rasmus Christian

Biografi om stumfilmstjernen

kirken håndterede trolddom før

Gad, 2019, 215 s

Irans moderne historie

Asta Nielsen (1881-1972) som

og efter reformationen.

Belyser fortidens konflikthær-

Gyldendal, 2019, 335 s

kaster nyt lys over hendes

gede Europa, for derved at

Oversigtsværk om hvordan og

filmkarriere, teatersucceser i

ruste samtiden til at forstå

hvorfor Iran er blevet til det

1930'erne, forfatterskab, billed-

bagvedliggende årsager

land som det er i dag.

kunst, iscenesættelser, selvi-

til den politiske udvikling i

scenesættelser og ikonstatus.

Centraleuropa, samt diskuterer
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98.29

The house that Jack built

Aurore, 50 somre

Røjle Christensen, Asger

Nordisk Film, 2019. Dvd (2 t., 26 min.)

41Shadows, 2019. (89 min.)

Tenno

Jack er en seriemorder i

50-årige Aurore er på randen af

Turbine, 2019, 147 s

1970'ernes USA. Igennem 5

et nervøst sammenbrud. Hun

Om det japanske kejserdøm-

kapitler fortæller Jack om sine

er lige gået fra sin mand, har

mes lange historie (kaldet

ugerninger til en anden mand.

mistet sit arbejde, hendes øko-

tenno på japansk) og om dets
seneste kejsere.

nomi er dårlig og hun skal være
bedstemor. Pludselig møder

Udenlandske film

hun en gammel kæreste, som
vender op og ned på hendes liv.

FILM
Nordiske film

Blaze
Nonstop Entertainment, 2019. (2 t., 4 min.)

Bohemian rhapsody

Blaze Foley (1949-1989) var en

Twentieth Century Fox Home

amerikansk countrymusiker

Entertainment, 2019. (2 t., 14 min.)

med base i Texas. Blazes store

Biografisk drama om Freddie

kærlighed er Sybil Rosen og

Mercury, den karismatiske for-

kærligheden krydres med den

sanger i rockbandet Queen.

store nedtur (fyldt med druk og
stoffer) og Blazes eftermæle
hvor to venner fortæller om

Cold war

A star is born

Blaze. Baseret på virkelige

Scanbox Entertainment Denmark, 2019.

Twentieth Century Fox Home

hændelser.

(84 min.)

Entertainment, 2019. (ca. 2 t., 10 min.)

Polsk kærlighedsdrama om

Jackson er en erfaren musiker.

musikeren Wiktor, der i efter-

Happy ending

Ally en servitrice med ambitio-

Blindspotting

krigstidens Polen søger efter

Nordisk Film, 2019. (95 min.)

ner om at blive sanger. Jackson

Nonstop Entertainment, 2019. (91 min.)

musikere til sit folkemusiken-

Helle og Peter har været gift i

hjælper Ally ind i branchen

Collins har efter en fængsels-

semble. Han møder den karis-

næsten 50 år. Peter er en suc-

mens han slås med sine egne

dom haft en længere periode

matiske Zula, med den skønne

cesfuld karrieremand, der som

indre dæmoner. Men kan kær-

som prøveløsladt. Den periode

stemme, og en skæbnesvanger

70-årig tvinges på pension.

ligheden hjælpe dem videre?

udløber om tre dage, og han

kærlighedshistorie tager sin

Helle har glædet sig til at få

skal for alt i verden undgå bal-

begyndelse.

Peter hjem, men Peter vil skil-

lade. Men samme aften ser han

les og realisere sig selv.

en ung, sort mand blive skudt
ned af en hvid politimand.
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Fantastiske skabninger Grindelwalds forbrydelser

Sommerfuglene

Truman - venner for livet

sourcer, jage dyr, finde andre

Another World Entertainment, 2019.

41Shadows, 2019. (108 min.)

overlevende og selv lave våben,

Twentieth Century Fox Home

(113 min.)

Spanske Tomas bor i Canada,

mad, tøj og bygninger.

Entertainment, 2019.

Tre søskende arbejder i vidt

men tager hjem til Madrid for

Grindelwald er flygtet fra

forskellige brancher og lever ret

at besøge sin gamle ven Julian,

fængslet og er rejst til Paris

forskellige liv, med meget spo-

der er dødeligt syg. Julian har

for at finde Credence. Flere

radisk kontakt. Men da deres

besluttet sig for at tage sit

og flere fuldblodstroldmænd

far kontakter dem efter 30 år,

eget liv, men Tomas vil se, om

støtter op om Grindelwalds

rejser de sammen til Tyrkiet

han kan overtale ham til at

sag, og snart sættes også

for at sige farvel. Det bliver en

droppe ideen. Weekenden bli-

Newt og hans venners loyalitet

rejse, der forandrer dem alle

ver en bekræftelse af Tomas og

og kærlighed på prøve. Vil de

tre og deres forhold for evigt.

Julians tætte venskab.

følge Grindelwald eller vil de
bekæmpe ondskaben med alle

SPIL

midler?

Days gone

A plague tale – innocence

The little drummer girl

Sony Interactive Entertainment Europe,

Focus Home Interactive, 2019. PS4

Universal Sony Pictures Home

2019. PS4

Adventurespil. Stealthspil.

Entertainment Nordic, 2019.

Actionspil. Adventurespil. Du

Hjælp pigen Amicia og hendes

For at finde bagmanden bag en

er den hjemløse biker og krigs-

lillebror Hugo med at overleve

række bomber indsætter den

veteran Deacon St. John, som

i Middelalderens Frankrig, hvor

israelske sikkerhedstjeneste

sammen med vennen Boozer

Den Sorte Død hærger, og

Mossad den unge skuespiller-

skal forsøge at overleve i en

hvor det vrimler med rotter og

inde Charlie som infiltrator i en

verden, hvor en pandemi har

Inkvisitionens soldater.

palæstinensisk terrorgruppe.

ændret størstedelen af menne-

Men Charlie begynder at tvivle

To minutters stilhed

skeheden til zombie-lignende

på missionen. Kan hun indlade

Angel, 2019. (111 min.)

væsener.

sig med fjenden uden at for-

Da flere hundreder dræbes i

råde sig selv og den mand hun

Budapest beslutter de to ven-

elsker?

ner Theo og Kurt, at deres

Fade to silence

spil. Den unge fysiker Hans

klasse skal holde 2 minutters

THQ Nordic, 2019. PS4

Tannhauser har vundet en til-

stilhed. Men det der starter

Rollespil. Kan du overleve i et

trængt ferie til den lille, tyske

som en leg, bliver blodig alvor,

postapokalyptisk snelandskab,

by Trüberbrook, men ikke alt er

da skolens ledelse slår hårdt

hvor du skal kæmpe imod

som det synes her.

ned på demonstrationen.

både sult, kulde og masser af

Trüberbrook
Headup Games, 2019, PS4

Adventurespil. Peg-og-klik-

monstre? Du skal indsamle res-
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